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O desamparo e as ilusões 

 
Alexandra Garcia Grigorieff1 

 
 
Este capítulo apresenta uma problematização acerca de 

modalidades de posicionamento frente à condição humana de 
desamparo. Nesse sentido, tomando-se como ponto de partida o 

conceito de desamparo primordial desenvolvido por Sigmund 
Freud, explora-se a necessidade humana de dar conta do mesmo e 
os recursos lançados para tal ao longo da história da civilização. Por 
meio da mitologia, da religião e da ciência, o sujeito buscou 
encontrar respostas a respeito da sua origem e confortar a angústia 
advinda do desamparo psíquico. Walter Benjamin propôs, em sua 
obra, o capitalismo como ilusão de enfrentamento do desamparo na 

atualidade. Essa é a temática que o presente capítulo objetiva 
investigar, por meio das contribuições teóricas de dois pensadores 
da modernidade: Freud, em seus textos Inibições, sintomas e 
ansiedade,  O futuro de uma ilusão e O mal-estar na civilização, e 

Benjamin, em seu texto O capitalismo como religião. 
 

Desamparo: a condição de ser 
 
O conceito de desamparo é central na obra de Sigmund Freud, 

na medida em que, a partir dessa condição, o outro adquire valor 

                                                 
1Psicóloga. Mestre em Psicologia Clínica pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Endereço eletrônico: 
alexandra.grigorieff@hotmail.com 
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fundamental para o Eu2. Hilflösigkeit, desamparo, aponta para um 
estado de ausência de amparo e ajuda, discutido por Freud pela 

primeira vez no texto Projeto para uma Psicologia Científica3. No 
que diz respeito ao substantivo Hilflösigkeit, André4 refere que este 
“surge no século XVIII, Século das Luzes, de Kant, da crítica da razão, 
justo quando a ajuda de Deus não é mais bastante para que o homem 

se assegure dos fundamentos de seu pensamento”. Tal estado 
remete à imperiosa necessidade do bebê de que seja atendido por 
um outro ser humano para que sobreviva. Sendo assim, torna-se 
essencial a condição do outro de estabelecer uma ação que satisfaça 
às necessidades demandadas5. Trata-se de uma ajuda externa de 
quem cuida, denominada por Freud como ajuda estrangeira 6 . 
Destaca-se que não se trata apenas de atentar às necessidades 

relativas à sobrevivência, mas de inaugurar condições que poderão 
dar origem a complexos recursos psíquicos. Esse estado de 
impotência gera a expansão do lugar das figuras parentais, dotando-
as de onipotência7. Bleichmar aponta que: 

 
(...) no outro se alimentam não somente nossas bocas, mas nossas 

mentes; dele recebemos junto com o leite, o ódio e o amor, nossas 
preferências morais e nossas valorizações ideológicas. O outro está 
inscrito em nós, e isso é inevitável8.  

 

Nesse sentido, o processo de constituição psíquica depende 
diretamente da disponibilidade afetiva das figuras parentais e suas 
possibilidades de investimento psíquico na criança. É nessa 

                                                 
2FREUD, Sigmund. Projeto para uma psicologia científica.  Rio de Janeiro: Imago, 1895/2006.  

3 FREUD, Sigmund. Projeto para uma psicologia científica.  Rio de Janeiro: Imago, 1895/2006. 

4ANDRÉ, Jacques. Entre Angústia e Desamparo. In: Àgora. V.4, n.2, p. 95-109: Rio de Janeiro, 2001. p. 
102. 

5DOCKHORN, Carolina; MACEDO, Mônica; WERLANG, BLANCA. Desamparo e dor psíquica na escuta 
da psicanálise. In: Barbarói. V.27, n.2, p. 25-42. Santa Cruz do Sul: 2007. 

6 FREUD, Sigmund. Projeto para uma psicologia científica.  Rio de Janeiro: Imago, 1895/2006. 

7 ANDRÉ, Jacques. Vocabulário básico de psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 

8 BLEICHMAR, Silvia. Subjetividad en riesgo. Buenos Aires: Editorial Topia, 2005. p.28. 
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interação que são construídos os recursos psíquicos de 
enfrentamento, os quais serão exigidos ao longo da vida, sendo 

determinante a qualidade das funções parentais exercidas no 
cuidado do adulto para com o bebê. Cabe ressaltar, portanto, que a 
condição de desamparo não está relacionada apenas ao período em 
que o bebê depende de um outro para satisfazer suas necessidades, 

garantindo sua sobrevivência9. Essa fase de dependência fisiológica 
está apoiada em um estado psíquico que surge por meio dos 
encontros com o outro. A partir da satisfação das necessidades 
físicas, ocorre a instalação de um primeiro estado psíquico:  

 
(...) o da satisfação alucinatória do desejo no qual os traços da 
primeira experiência de satisfação são investidos, tornando a 

espera do reencontro com objeto suportável. A dinâmica pulsional 
gerada por esta nova situação demanda um novo tipo de 

"alimento", não mais fisiológico, mas psíquico: afeto, amor, 
reconhecimento, palavra, linguagem... gerando outra forma de 
dependência: a dependência psíquica10.  

 

Primeiramente, a dependência psíquica manifesta-se, 
segundo Ceccareli 11 , em relação às figuras parentais para 
posteriormente ser designada àqueles que se acredita que tenham 
poderes mágicos e a quem se deposita a crença de plena proteção. 
No decorrer da vida, portanto, o sujeito depara-se com situações nas 
quais reencontra-se com a condição de desamparo, colocando à 
prova seus recursos psíquicos de enfrentamento e de elaboração. Na 

medida em que há o predomínio de experiências nas quais não 
encontra no outro condições amorosas de investimento, 
predominando a consequente precariedade do exercício das funções 
parentais, acaba por resultar na insuficiente constituição de recursos 

                                                 
9 FREUD, Sigmund. Inibições sintomas e ansiedade. Rio de Janeiro: Imago, 1926/1976, p.179. 

10 CECCARELLI, Paulo. Laço social: uma ilusão frente ao desamparo. In: Reverso. V.31, n.58, p.33-41. 
Belo Horizonte: 2009. p.34. 

11CECCARELLI, Paulo. Laço social: uma ilusão frente ao desamparo. In: Reverso. V.31, n.58, p.33-41. 
Belo Horizonte: 2009. p.34. 
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psíquicos por parte do sujeito, que possam auxiliá-lo no efetivo 
enfrentamento e na metabolização das intensidades psíquicas 

experimentadas. Nesse sentido, o desamparo poderá ser 
insuportável para o sujeito, de modo que ele encontrará outras 
modalidades de se posicionar frente a esse inevitável estado. Nessa 
perspectiva, o modo de lidar com o seu desamparo dependerá da 

cultura em que vive, do momento histórico em que se situa e das 
experiências que constituem sua própria história. 

Freud12 postulou três fontes geradoras de sofrimento e que, 
consequentemente, são capazes de recolocar o sujeito em estado de 
desamparo psíquico. Trata-se, conforme Lima 13 , do poder 
devastador das forças da natureza, da ameaça de decadência 
advinda do corpo humano, e das relações estabelecidas entre os 

sujeitos. Tais potenciais fontes de sofrimento confrontam o ser 
humano em relação aos seus limites, sua finitude e sua impotência. 
Freud aponta, ainda, que o homem com vistas a dar conta desses 
“fenômenos sobre os quais não é capaz de exercer controle algum, 
humaniza-os”14. Dessa forma, a incapacidade humana de suportar o 
desamparo leva o sujeito a lançar mão de soluções práticas e 
ilusórias que circunscrevam sua angústia. 

 
A religião como ilusão do amparo 

 
Ao longo da história da civilização, o ser humano buscou dar 

conta dessa condição de desamparo inerente, procurando por 

respostas a respeito da sua origem e do sentido da vida, visando a 
confortar a angústia do não saber e aliviar o desamparo. Assim, de 

                                                 
12 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Rio de Janeiro: Imago, 1929/1996. 

13 LIMA, Brunno. O mal-estar na civilização: um diálogo entre Freud e Marcuse. In: Revista Mal-Estar 
e Subjetividade. V.10, n.1, p.61-86. Fortaleza: 2010. 

14 PEREIRA, Kilmer; CHAVES, Wilson. Freud e a religião: a ilusão que conta uma verdade histórica. 
In: Tempo Psicanalítico. V.48, n.1, p.112-127. Rio de Janeiro: 2016. 
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acordo com Falcão, Krug e Macedo 15 , desde as vicissitudes do 
animismo, passando pela superstição, por métodos mágico-

religiosos, pela mitologia e até pela religião, diversas teorias foram 
elaboradas a respeito daquilo que circunda a existência humana. A 
fase em que predominava o animismo, que compreende a crença 
nos espíritos e no invisível, conforme refere Ceccarelli16, implica a 

compreensão preliminar de qualquer religião. O autor aponta que: 
 
A "explicação" para os enigmas foi feita através da atribuição de 
uma alma a tudo, seja animando ou inanimando. Foi também 

nesse tempo primeiro que a palavra teria adquirido seu poder 
mágico, como o de substituir as coisas. Tal sentimento persiste ao 
longo da vida naquilo que chamamos de onipotência infantil da 

palavra. Encontramos aqui, também, as raízes da necessidade 
humana de historicizar os acontecimentos para torná-los 

compreensíveis: quando algo nos escapa, tendemos a encontrar 
explicações em causas sobrenaturais ou no destino.17 
 

Percebe-se, portanto, seguindo a perspectiva do autor, que na 
fase animista, ocorre uma projeção no mundo externo de afetos 
inconscientes transformando os mesmos em forças 
supraterrestres18. A partir dessa fase surge a religião, com o objetivo 
de, por meio de uma figura onipotente (Deus), controlar forças 
ocultas e garantir uma proteção. Nesse sentido, o sentimento 
religioso se abastece do desamparo, na medida em que a vida 
recoloca o sujeito frente ao estado de despojamento primordial, de 
modo que este volta-se para Deus “que tem a vantagem de, se não 

                                                 
15 FALCÃO, Carolina; KRUG, Jefferson; MACEDO, Mônica. Do passado à atualidade: a psqiue pede 
passagem. In: MACEDO, Mônica (Org). Neurose: Leituras Psicanalíticas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005. 

16 CECCARELLI, Paulo. Laço social: uma ilusão frente ao desamparo. In: Reverso. V.31, n.58, p.33-41. 
Belo Horizonte: 2009. 

17 CECCARELLI, Paulo. Laço social: uma ilusão frente ao desamparo. In: Reverso. V.31, n.58, p.33-41. 
Belo Horizonte: 2009.  

18 CECCARELLI, Paulo. Laço social: uma ilusão frente ao desamparo. In: Reverso. V.31, n.58, p.33-41. 
Belo Horizonte: 2009. 
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de responder, pelo menos de suportar ser rogado a toda hora”19. A 
partir da construção inquestionável dessa potência oculta, 

elementos como a crença, o pecado e a culpa ficam destacados. 
Trata-se de uma força a qual sustenta a ilusão de que o sujeito deve 
buscar agradar para ser recompensado e protegido. Freud20 aponta 
magistralmente, em sua obra O Futuro de uma Ilusão, que as 

funções da religião dizem respeito a aliviar o desamparo, atribuir 
sentido à existência, auxiliar no controle de impulsos e renunciar a 
prazeres em troca de recompensas na vida após a morte. Segundo 
Freud21, as vivências de fusão do bebê com a mãe são interrompidas 
pela figura paterna. Quando a criança aceita essa castração 
simbólica, depara-se com a ambivalência dos sentimentos de amor 
e ódio pelo pai, conforme explicam Maciel e Rocha22.  Por um lado, 

o odeia por ter rompido a relação dual com a figura materna e, por 
outro, o ama e almeja sua proteção. De acordo com Maciel e Rocha23, 
Deus corresponde à imagem idealizada do pai, através da qual a 
criança busca aliviar seu desamparo. Tal idealização diz respeito a 
uma criação do infante, 

 
(...) que só tem sentido enquanto ela vive sob a égide do princípio 

do prazer, sem ainda se confrontar com a realidade. Fixar-se, 
porém, nesta imagem, mesmo depois que a criança deixou de ser 

criança e se tornou uma pessoa adulta, é o que, para Freud, se 
caracteriza como ilusão24.  
 

                                                 
19 ANDRÉ, Jacques. Vocabulário básico de psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 

20FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Rio de Janeiro: Imago, 1927/1976. 

21FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Rio de Janeiro: Imago, 1927/1976. 

22 MACIEL, Karla; ROCHA, Zeferino. Dois discursos de Freud sobre religião. In: Revista Mal-Estar e 
Subjetividade. V.8, n.3, p. 729-734. Fortaleza: 2008. 

23 MACIEL, Karla; ROCHA, Zeferino. Dois discursos de Freud sobre religião. In: Revista Mal-Estar e 
Subjetividade. V.8, n.3, p. 729-734. Fortaleza: 2008. 

24 MACIEL, Karla; ROCHA, Zeferino. Dois discursos de Freud sobre religião. In: Revista Mal-Estar e 
Subjetividade. V.8, n.3, p. 729-734. Fortaleza: 2008. p.746.  
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Nesse sentido, a religião, para Freud25, tem sua potência por 
meio da garantia de um pai, na figura de Deus, solucionando a 

condição humana de desamparo, bem como por meio da consolidação 
de uma ordem moral mundial, assegurando a justiça entre os sujeitos. 
Além disso, Pereira26 afirma que a religião aponta para a segurança 
de uma vida eterna, dando conta da angústia gerada pela certeza da 

morte. Trata-se, portanto, da poderosa função de responder às 
questões mais antigas e ameaçadoras da civilização, e é por esse 
motivo que se constata uma ilusão. Assim, o fato de o sujeito crer que 
a religião ampara qualquer angústia e responde a qualquer questão 
denuncia a sua alienação e o seu aprisionamento à sedução que a 
religião porta. Portanto, a ilusão de realizar os desejos mais antigos 
da história da Humanidade evidencia que as teorias religiosas 

independem de demonstrações empíricas, na medida em que se trata 
de um ato de fé, segundo relata Pereira 27 . Diante de tais 
circunstâncias, Freud declara que os sujeitos: 

 
Terão de admitir para si mesmos toda a extensão de seu 

desamparo e insignificância na maquinaria do universo; não 
podem mais ser o centro da criação, o objeto de terno cuidado por 
parte de uma Providência beneficente. Estarão na mesma posição 

que uma criança que abandonou a casa paterna, onde se achava 
tão bem instalada e tão confortável28. 

 

Constata-se o custoso desafio para a humanidade abandonar a 
religião como eixo solucionador de suas questões e limites. Porém, 

Freud 29 , em 1927, alegou que esta é uma das vias para o 

                                                 
25PEREIRA, Kilmer; CHAVES, Wilson. Freud e a religião: a ilusão que conta uma verdade histórica. 
In: Tempo Psicanalítico. V.48, n.1, p.112-127. Rio de Janeiro: 2016. 

26PEREIRA, Kilmer; CHAVES, Wilson. Freud e a religião: a ilusão que conta uma verdade histórica. 
In: Tempo Psicanalítico. V.48, n.1, p.112-127. Rio de Janeiro: 2016. 

27 PEREIRA, Kilmer; CHAVES, Wilson. Freud e a religião: a ilusão que conta uma verdade histórica. 
In: Tempo Psicanalítico. V.48, n.1, p.112-127. Rio de Janeiro: 2016.  

28FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Rio de Janeiro: Imago, 1927/1976. p. 123. 

29PEREIRA, Kilmer; CHAVES, Wilson. Freud e a religião: a ilusão que conta uma verdade histórica. 
In: Tempo Psicanalítico. V.48, n.1, p.112-127. Rio de Janeiro: 2016. 
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amadurecimento da civilização, na medida em que abandonaria suas 
ilusões a fim de encarar a realidade e suportar a dor psíquica que dela 

advém. Contudo, a denúncia postulada por Walter Benjamin nessa 
mesma década aponta para uma outra perspectiva sobre a forma 
como a sociedade burguesa encara a realidade e seu inerente 
desamparo. Dessa forma, revelam-se críticas a respeito da alienação 

dos fiéis de uma nova religião que impera na contemporaneidade. 
 

O culto de Walter Benjamin 
 
Walter Benjamin foi um dos mais renomados pensadores e 

críticos do século XX, e teve uma formação marxista. A obra de 
Benjamin que servirá de eixo nesse ensaio, é denominada O 

capitalismo como religião. Nesse texto evidencia-se a função do 
capitalismo para civilização como a mesma que a de qualquer 
religião. Trata-se, conforme Benjamin30, de responder às mesmas 
preocupações, inquietações e problemáticas que a religião se propõe. 
Benjamin elenca quatro traços a respeito da estrutura religiosa do 
capitalismo. O primeiro refere-se ao seu caráter cultual, de modo 
que “as coisas só adquirem um significado na relação imediata com 
o culto; ele não possui nenhuma dogmática, nenhuma teologia”31. 
Quanto ao segundo, Benjamin aponta a duração permanente do 
culto, denunciando a presentificação do capitalismo. O terceiro traço 
denuncia que esse culto é culpabilizador; trata-se de uma culpa que 
tenta encontrar seu alívio por meio do culto, de forma a torná-la 

universal: “Nisto reside o aspecto historicamente inaudito do 
capitalismo: a religião não é mais a reforma do ser, mas seu 
esfacelamento. Ela é a expansão do desespero ao estado religioso 
universal, do qual se esperaria a salvação”32. E o quarto traço alega 

                                                 
30 BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. São Paulo: Boitempo, 1921/2013.  

31 BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. São Paulo: Boitempo, 1921/2013. p. 51.  

32 BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. São Paulo: Boitempo, 1921/2013. p.51. 
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que o Deus dessa religião precisa ser ocultado e só pode ser 
convocado no ápice da sua culpabilização. 

 

O cristianismo não favoreceu o surgimento do capitalismo, mas se 
transformou no capitalismo. [...] Metodologicamente, seria preciso 
investigar quais foram as ligações que o dinheiro estabeleceu com 

o mito no decorrer da história, até ter extraído do cristianismo a 
quantidade suficiente de elementos míticos para constituir o seu 

próprio mito33. 
 

Destaca-se, assim, o poder do capitalismo, de modo que três 
grandes pensadores da modernidade (Nietzsche, Marx e Freud) 
sofrem duras críticas de Benjamin, na medida em que, de alguma 
forma, seguem a lógica do capital. Nietzsche é analisado por 
Benjamin, o qual refere que “essa passagem do planeta ‘ser humano’ 

pela casa do desespero na solidão absoluta de sua órbita constitui o 
éthos definido por Nietzsche” 34 . Trata-se do ser super-humano 
[Übermensch], o qual cumpre conscientemente a religião capitalista. 
A obra de Freud também sofreu julgamentos no texto de Benjamin. 
O pensador aponta que a teoria freudiana faz parte desse culto, na 
medida em que foi pensada em moldes capitalistas. Benjamin afirma 
que “aquilo que foi reprimido -  a representação pecaminosa – é o 
capital que rende juros para o inferno do inconsciente”35. E por fim, 
sobre Marx, Benjamin refere que “o capitalismo impenitente se 
converte em socialismo com juros e juros sobre juros que, como tais, 
são função da culpa”36. Nesse sentido, parece que a lógica desse culto 

opera, sobretudo, de forma inconsciente, já que está internalizada 
no mundo ocidental. Agamben, em uma entrevista concedida a 

                                                 
33BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. São Paulo: Boitempo, 1921/2013. p.52. 

34BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. São Paulo: Boitempo, 1921/2013. p.52.  

35BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. São Paulo: Boitempo, 1921/2013. p.52. 

36BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. São Paulo: Boitempo, 1921/2013. p.52. 
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Peppe Salvá37, corrobora o pensamento de Benjamin ao afirmar o 
caráter religioso do capitalismo e categorizá-lo como a mais 

implacável das religiões: 
 

Ela celebra um culto ininterrupto cuja liturgia é o trabalho e cujo 
objeto é o dinheiro.  Deus não morreu, ele se tornou Dinheiro.  O 
Banco – com os seus cinzentos funcionários e especialistas – 

assumiu o lugar da Igreja e dos seus padres e, governando o crédito 
(até mesmo o crédito dos Estados, que docilmente abdicaram de 

sua soberania), manipula e gere a fé – a escassa, incerta confiança 
– que o nosso tempo ainda traz consigo38. 
 

Fé essa essencial para que o ser humano deposite alguma 
expectativa e perspectiva em relação a um devir. Trata-se da 
condição, somada à de esperança, de fazer planos e depositar algum 

crédito para o futuro. Conforme Agamben39, a fé corresponde à 
possibilidade de realizar aquilo que ainda não existe, mas que se 
acredita, proporcionando que um motor opere a fim de dar 
realidade às esperanças. Considerando-se a crise de fé e de 
esperança que impera na contemporaneidade, questiona-se o que se 
pode esperar do devir.  

Constata-se o eixo gerenciador de todos os modos de viver e 
funcionar, que tem o poder inclusive de administrar a fé. Esse eixo, 
conforme Agaben40, corresponde ao dinheiro e à promessa oferecida 
pelo banco central de garantir esse crédito de alguma forma. Assim, 
o capital governa o mundo e, sobretudo, o futuro dos sujeitos, na 

medida em que estes estão completamente submetidos à lógica 

                                                 
37SALVÁ, Peppe. “Deus não morreu. Ele tornou-se Dinheiro” - Entrevista com Giorgio Agamben. 
Disponível em: https://blogdaboitempo.com.br/2012/08/31/deus-nao-morreu-ele-tornou-se-
dinheiro-entrevista-com-giorgio-agamben/ 

38QUEIROZ, Luiz. Giorgio Agamben: O capitalismo é a religião do nosso tempo. Disponível em: 
https://jornalggn.com.br/noticia/giorgio-agamben-o-capitalismo-e-a-religiao-do-nosso-tempo 

39 AGAMBEN, Giorgio. Quando a religião do dinheiro devora o futuro. Disponível em: 
https://blogdaboitempo.com.br/2013/02/21/quando-a-religiao-do-dinheiro-devora-o-futuro/ 

40 AGAMBEN, Giorgio. Quando a religião do dinheiro devora o futuro. Disponível em: 
<https://blogdaboitempo.com.br/2013/02/21/quando-a-religiao-do-dinheiro-devora-o-futuro/>. 
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capitalista. O caráter religioso que o capitalismo atribuiu ao 
utilitarismo, segundo afirma Kehl41, parece impossibilitar qualquer 

perspectiva de transformação histórica. Vale destacar que o sujeito 
é produto e produtor da cultura e, portanto, é fundamental não lhe 
atribuir um lugar de vítima e de passividade. Na medida em que o 
sujeito é considerado vítima desse sistema, ele nada pode fazer, além 

de conformar-se. Nesse sentido, é fundamental reconhecer a 
responsabilidade da humanidade nesse processo. Agamben declara 
que: 

 
Enquanto essa situação durar, enquanto a nossa sociedade que se 
acredita laica permanecer subserviente à mais obscura e irracional 

das religiões, será bom que cada um retome o seu crédito e o seu 
futuro das mãos desses tétricos pseudosacerdotes, banqueiros, 
professores e funcionários das várias agências de rating.42. 

 

A dificuldade de tal conselho está apoiada na postulação de 
Benjamin de que o capitalismo é uma religião fundada na fé. Assim, 
é lógico afirmar que, na perspectiva da fé, o capitalismo não porta 
nenhum objeto, visto que crê simplesmente pela necessidade de crer 
em algo, no caso, no dinheiro. Ou seja: o capitalismo é, pois, uma 
religião em que a fé – o crédito – ocupa o lugar de Deus, aponta 

Aganben43. E de que forma seria possível abandonar esse Deus que 
cumpre a função de tamponar o desamparo? Vale recordar que, na 
medida em que o capitalismo é uma religião, o seu objetivo 
corresponde a dar conta da angústia e do vazio experimentados em 

massa na contemporaneidade. Nesse sentido, retomando as ideias 
de Freud, seria a única saída possível desse aprisionamento religioso 
o sujeito lançar seus recursos psíquicos a fim de perceber a ilusão 

                                                 
41KEHL, Maria Rita. Texto da orelha. In: BENJAMIN, W.  (Org.). O capitalismo como religião. São 
Paulo: Boitempo, 2013. 

42 AGAMBEN, Giorgio. Quando a religião do dinheiro devora o futuro. Disponível em: 
<https://blogdaboitempo.com.br/2013/02/21/quando-a-religiao-do-dinheiro-devora-o-futuro/>, p. 10. 

43 AGAMBEN, Giorgio. Benjamin e o capitalismo. Disponível em: 
<https://blogdaboitempo.com.br/2013/08/05/benjamin-e-o-capitalismo/>. 

https://blogdaboitempo.com.br/2013/08/05/benjamin-e-o-capitalismo/
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em que se encontra para, então, suportar o desamparo? O 
desamparo que a sociedade como um todo vivencia no mundo atual 

é passível de ser suportado? Ou será que as defesas utilizadas pelo 
ser humano inclusive incrementam a condição de desamparo? 

 
Considerações finais  

 
Este capítulo problematizou formas de enfrentamento do 

desamparo, condição essencialmente humana. Por meio de um 
paralelo entre as contribuições teóricas de Freud e Benjamin, foi 
possível explorar o posicionamento do sujeito diante de seus limites 
e da sua consequente angústia. 

O desamparo, conceito central na obra de Freud, indica um 

estado em que há a necessidade de ajuda de um outro para 
sobrevivência tanto física, quanto psíquica do bebê. Ao longo da vida, 
tal estado é reencontrado e exige a administração dos recursos 
psíquicos do sujeito para que seja possível enfrentá-lo. Nessa 
perspectiva, destacou-se o singular modo de enfrentamento de cada 
sujeito, de acordo com suas condições psíquicas e sua história de vida.  

Freud postula que a religião surgiu como uma tentativa do ser 
humano de dar conta do estado de desamparo, constituindo-se 
como uma ilusão, já que garantia proteção e recompensas àqueles 
que se comportassem de acordo com as premissas religiosas. Além 
disso, a religião tem a função, até os dias atuais, de responder às 
questões mais antigas e ameaçadoras da civilização. Benjamin 

alertou a forma de a sociedade encarar a realidade a partir de outro 
ponto de vista; trata-se da função do capitalismo para civilização 
como a mesma que a de qualquer religião. Assim, o capitalismo 
também aponta para um alívio ilusório do desamparo, ao responder 

inquietações humanas e ditar o modo como os sujeitos devem viver.  
Denuncia-se tamanho aprisionamento do ser humano frente 

às formas de administrar o sentimento de angústia despertado pelo 
estado de desamparo. A elaboração e a crenças em teorias paradoxal 
e simultaneamente tão frágeis e tão potentes configuram ilusões as 
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quais parecem confortar o ser humano. A inegável necessidade de 
amparo humano fomenta questionamento acerca dos recursos 

psíquicos para enfrentar a realidade, bem como os excessos que dela 
advêm, colocando em xeque as condições humanas.  
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A cidade e seus (des)caminhos 

 
Alice Queiroz Telmo-Romano1 

 
 

A cidade é uma estranha senhora. 
Que hoje sorri e amanhã te devora. 

(Chico Buarque)2 

 
(...) o sonho de um progresso sem limites 

é na verdade um pesadelo cheio de fúria e morte. 
(Elena Ferrante)3 

 
Introdução 

 
Caminho pelas ruas de Porto Alegre, na Rua dos Andradas 

vejo passado e presente gritando na mesma calçada. Construções de 

estilo neoclássico resistem imponentes à passagem do tempo, 
enquanto vendedores ambulantes expõem no chão as novidades do 
momento. As pessoas passam apressadas, mas também passam 
devagar, olham as vitrines, param para ver a arte na rua ou comprar 

pipoca. Há beleza e há perigo, há sujeira e há inventividade, há 
descaso e por vezes há mais descaso fantasiado de progresso. 

                                                 
1Psicóloga. Psicanalista. Mestre em psicologia social pela PUCRS. Membro associado do Centro de 
Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. alicetelmo@gmail.com 

2 BUARQUE, C. A cidade ideal. In: Os Saltimbancos. São Paulo: Universal Music, 1977. Faixa 6. 

3 FERRANTE, E. História da menina perdida. Maurício Santana Dias. 1 ed. São Paulo: Biblioteca Azul, 
2017, p. 335. 
 



24 | Walter Benjamin & Sigmund Freud: encontros contemporâneos 
 

Inspirada pela figura do flâneur4 olho a rua enquanto passeio 
sem destino. O centro é o coração pulsante da cidade, ele é o caos, é 

onde tudo começa, mas nem tudo termina. Chego ao cruzamento da 
rua dos Andradas com a avenida Borges de Medeiros, local 
conhecido como Esquina Democrática, há trânsito intenso de 
pedestres, me lembro que neste lugar já presenciei muitos protestos, 

vi também campanhas de saúde, promoção de marcas e 
apresentações musicais. Caminho até o Viaduto Otávio Rocha, não é 
fácil, pois a calçada é estreita. As pessoas têm dificuldade de transitar 
neste trecho, algumas pessoas esperam ônibus, outras vendem seus 
produtos, parece um lugar onde a circulação de pessoas aumentou 
com o passar do tempo, mas ninguém pensou o que fazer sobre isso. 

O viaduto é grandioso, retrato de uma época em que arcos e 

balaústres nunca eram demais. Hoje há cheiro de urina e descaso, 
há também muitas pessoas dormindo sob seus arcos. Meus passos 
me levam até a Praça da Alfândega, que leva este nome porque um 
dia de fato foi a alfândega do primeiro porto fluvial da cidade. Onde 
antes havia inspeção de bagagens e mercadorias, hoje há encontros, 
conversas, namoros e jogo de dama. 

Paro em frente ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul e olho 
a praça, fico um tempo parada, contemplando o vai o vem de 
pedestres, as pessoas sentadas nos bancos, meu olhar para na 
escultura de uma mulher curvilínea inclinada para frente, parece 
correr, do que será que ela corre? Meu devaneio é interrompido, 
alguém me diz para tomar cuidado, pois viu que um homem passou 

olhando para a minha bolsa. Caio em mim, a rua não é mais um 
bom lugar para devaneios. Retomo meu passo, desta vez um pouco 
mais apressada. 

Ao andar pelo centro tento compreender como a cidade 

chegou onde está agora. Os locais públicos parecem cada vez mais 
abandonados, parques com pouca iluminação, calçadas apertadas, 
                                                 
4 BENJAMIN W. “Paris, capital do século XIX <Exposé 1939>”. Cleonice Mourão. In: BOLLE, W. (Org.) 

Passagens. Irene Aron e Cleonice Mourão. 2 ed. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2009, p. 53-68.  
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canteiros malcuidados. Nestas condições é difícil estar na rua, e 
como consequência percebe-se que ela está cada dia mais vazia e 

insegura. Por outro lado, as extensões dos shoppings não param de 
crescer, estes estão cada vez maiores e cada dia mais cheios. 

A crescente insegurança urbana fez com que pessoas de 
diversos grupos sociais construíssem muros e mudassem seus 

hábitos a fim de se proteger do crime. No entanto, as consequências 
destas estratégias de segurança vão muito além da garantia de 
proteção. Ao sair na rua as pessoas se sentem limitadas em seus 
movimentos, andam assustadas e controladas. Hoje é comum sair 
menos à noite; evitar andar pelas ruas, e locais conhecidos como 
"zonas proibidas" que aumentam em extensão no mapa mental de 
cada um5. 

 
Ao transformar a paisagem urbana, as estratégias de segurança 

dos cidadãos também afetam os padrões de circulação, trajetos 
diários, hábitos e gestos relacionados ao uso de ruas, do transporte 
público, de parques e de todos os espaços públicos. Como poderia 

a experiência de andar nas ruas não ser transformada se o cenário 
é formado por altas grades, guardas armados, ruas fechadas e 
câmaras de vídeo no lugar de jardins, vizinhos conversando, e a 

possibilidade de espiar cenas familiares através das janelas6? 
 

Como chegamos a este mal-estar na cidade? E que mal-estar 
é esse? São perguntas que pretendo abordar ao longo deste capítulo. 
É claro que diante de tantas falhas na vida urbana também surgem 
iniciativas que contrapõem isto. Manifestações, ocupações, 

organizações que visam zelar pela cidade e por seus cidadãos. ONGs 
que objetivam fiscalizar o trabalho da prefeitura, ocupações do 
espaço público, feiras, projetos, uma infinidade de iniciativas que 
buscam engajamento social a fim de encontrar melhores meios de 

                                                 
5 CALDEIRA, T. P. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. Frank de Oliveira e 
Henrique Monteiro. 3 ed. São Paulo: Editora 34, 2000.  

6 CALDEIRA, T. P. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. Frank de Oliveira e 
Henrique Monteiro. 3 ed. São Paulo: Editora 34, 2000, p. 301. 
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vida na cidade. Neste contexto penso qual a relação possível entre as 
pessoas e a sua cidade? 

A partir destes questionamentos algumas ideias serão 
desenvolvidas neste texto. O capítulo está dividido em quatro partes: 
(1) cidade e cultura, na qual são trabalhados os Exposés de Walter 
Benjamin, que trouxeram um olhar diferente sobre cultura através 

das transformações de uma cidade; (2) um país de enclaves 
fortificados, em que se explora a lógica dos condomínios presente 
no Brasil; (3) o mal-estar, parte na qual é discutido o texto freudiano 
“O mal-estar na cultura” e como este se relaciona com os aspectos 
da cultura levantados aqui; (4) e por fim, à guisa de conclusão. 

  
Cidade e cultura 

  
Nos Exposés de 1935 7  e 1939 8 , Benjamin descreve o 

surgimento das passagens em Paris, vemos uma cidade em 
transformação. Dois fatores contribuíram para a criação destes 
espaços. Primeiramente, o crescimento do comércio têxtil fez com 
que surgissem as primeiras lojas com grandes estoques de 
mercadorias. As passagens logo se tornaram o centro das 
mercadorias de luxo.  O segundo fator provém da nova utilização 
que se faz do ferro nas construções. “Evita-se o ferro em construções 
residenciais, mas é utilizado em passagens, pavilhões de exposição, 
estações de trem – construções que serviam para fins transitórios”9. 
As passagens e sua característica de transitoriedade marcam uma 

nova forma do sujeito se relacionar com a cidade, um sujeito que 

                                                 
7 BENJAMIN W. “Paris, capital do século XIX <Exposé 1935>”. Cleonice Mourão. In: BOLLE, W. (Org.) 

Passagens. Irene Aron e Cleonice Mourão. 2 ed. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2009, p. 39-52.  

8 BENJAMIN W. “Paris, capital do século XIX <Exposé 1939>”. Cleonice Mourão. In: BOLLE, W. (Org.) 

Passagens. Irene Aron e Cleonice Mourão. 2 ed. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2009, p. 53-68.  

9BENJAMIN W. “Paris, capital do século XIX <Exposé 1935>”. Cleonice Mourão. In: BOLLE, W. (Org.) 

Passagens. Irene Aron e Cleonice Mourão. 2 ed. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2009, p. 40. 
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transita, passeia e vaga pela cidade. Ao mesmo tempo, as lojas de 
luxo das passagens estabelecem que este lugar não é para todos. Este 

é o momento também que uma nova forma econômica começa a 
ganhar corpo. O capitalismo oferece a cidade para seus passantes de 
forma igual (todos podem circular pelas passagens), mas nem todos 
tem condições para acessá-la (quem pode comprar nas lojas?).  

Através de observações de Paris, Benjamin nos lembra que as 
mudanças culturais, políticas e econômicas, fizeram parte de uma 
mudança ainda maior que foi a grande mudança das forças 
produtivas. Assim, nesta obra sua proposta é a compreensão crítica 
do sistema capitalista do século XIX. E ele o faz de maneira a 
emoldurar o materialismo histórico, nos mostrando que fenômenos 
culturais tais como as passagens e a experiência do flâneur, são 

fenômenos da mercadoria10. 
Através do seu olhar surge uma forma de pensar a cultura e 

de analisar os seus “progressos”. A cada elemento ou fenômeno da 
cidade surge uma história, uma incerteza, um convite para refletir 
sobre a cultura da época, e para onde a modernidade caminhava. Na 
introdução deste capítulo tomei a liberdade de me apropriar desta 
forma de olhar a cidade que Benjamin nos mostra, e é neste espírito 
que procuro pensar a nossa cidade, a nossa cultura, e aonde os 
primórdios do século XXI nos levarão. 

Na descrição inicial do centro da cidade nomeei algumas das 
características presentes em nossa cidade: o trabalho informal, 
pessoas vivendo na rua, dificuldade para transitar a pé, sujeira e 

insegurança. Elementos que traduzem a falta de cuidado do Estado 
para com a cidade e as pessoas que nela vivem. O aumento do 
trabalho informal e de moradores de rua são dois fatores que 
parecem demostrar que na falta de um Estado que cuide das 

                                                 
10 SAMPAIO, A. A. et al. “Teoria Crítica nas Passagens de Walter Benjamin”. In: Kairós, Fortaleza, v.1, 

jan-jun. 2008, p. 214-225. Disponível em: <http://www.catolicadefortaleza.edu.br/wp-
content/uploads/2013/12/15.V%C3%A1rios-Teoria-Cr%C3%ADtica-nas-Passagens-de-Walter-
Benjamin-formatado-e-corrigido-ok.pdf>. Acessado em: 12 fevereiro de 2018. 
 

http://www.catolicadefortaleza.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/15.Vários-Teoria-Crítica-nas-Passagens-de-Walter-Benjamim-formatado-e-corrigido-ok.pdf
http://www.catolicadefortaleza.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/15.Vários-Teoria-Crítica-nas-Passagens-de-Walter-Benjamim-formatado-e-corrigido-ok.pdf
http://www.catolicadefortaleza.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/15.Vários-Teoria-Crítica-nas-Passagens-de-Walter-Benjamim-formatado-e-corrigido-ok.pdf
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pessoas, a população precisa fazer algo para cuidar de si mesma, 
gerar seu próprio trabalho e encontrar um teto para dormir. 

A atual configuração urbana é efeito do modelo econômico 
corrente, o capitalismo neoliberal 11 .  Neste modelo objetiva-se 
privatizar empresas estatais, enxugar gastos com políticas sociais e 
obras públicas. Acredita-se que o livre funcionamento do mercado, 

sem controle ativo do Estado é o caminho para o aumento da 
produção e, consequentemente, geração de emprego e de renda. 
Será mesmo? O que vemos é uma cidade que parece cada vez menos 
voltada para o coletivo, e a população cada vez mais desamparada, 
tendo que “empreender” a si mesmo.  

Existem muitas propostas contrárias a este modelo de gestão, 
no entanto algumas destas ações surgem da iniciativa da população 

e não do Estado. São as serenatas iluminadas nos parques, o 
carnaval de rua, as feiras orgânicas, os brechós, todos têm em 
comum a ocupação do espaço público. Percebe-se aí uma tentativa 
de recuperar a cidade, de torná-la um espaço pertencente aos seus 
cidadãos novamente. Contudo, existem outros tipos de iniciativa, 
uma delas vem crescendo consideravelmente. Trata-se do 
investimento nos espaços privados e sua fortificação. Isto gera 
consequências para as cidades e para as pessoas que nela vivem, algo 
que abordarei no próximo ponto.  

 
Um país de enclaves fortificados 

 

Ao entrar em um desses modernos condomínios, projetados com 
a mais tenra engenharia urbanística, temos o sentimento 
pacificador de que enfim encontramos alguma ordem e segurança. 

(...) O espaço é homogêneo, conforme certas regras de estilo. 
Dentro dele, os lugares são bem distribuídos, as posições estão 

confortavelmente ocupadas. A polícia parece realmente presente, 
apesar de particular. As ruas estão bem pavimentadas e 

                                                 
11 TONUCCI, J. B. F., MAGALHÃES F. N. “A metrópole entre o neoliberalismo e o comum: disputas e 
alternativas na produção contemporânea do espaço.” In: Cadernos Metrópole. São Paulo, v.19, maio-
ago 2017, p. 433-454.  
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sinalizadas, em que pese o leve excesso de mensagens indicando 

caminhos e condições de uso. As casas exibem seu indefectível 
jardim frontal, sem cercas. Tudo o mais é funcional, administrado 
e limpo.12 

 

Dunker realiza uma descrição ao estilo benjaminiano, em que, 
por meio do seu olhar, conseguimos ver através da materialidade do 
condomínio fechado. Neste mundo, os problemas urbanos 
anteriormente citados aparentemente foram extintos. Há 
segurança, limpeza e tranquila mobilidade. No entanto, será que 
este nicho do mercado imobiliário consegue manter sua proposta de 
tranquilidade e bem-estar? Para responder a esta pergunta será 
preciso entender como começaram os condomínios fechados e qual 
a sua lógica de funcionamento.  

Caldeira13 localiza os condomínios fechados dentro de uma 

categoria mais ampla de construções urbanas a qual ela denomina 
enclaves fortificados. Os enclaves criam literalmente uma separação, 
suas estruturas são marcadas por diversos tipos de barreiras físicas 
e ferramentas de distanciamento, que estabelecem uma fronteira 
social. Essas fronteiras entre grupos sociais criam novas hierarquias 
entre eles, e produzem mais desigualdade. Através da segregação 
espacial estas novas construções estão mudando o panorama da 
cidade, pois modificam o caráter do espaço público e das interações 
públicas entre as classes. Os enclaves fortificados abrangem diversos 
tipos de construções, tais como conjuntos de escritórios, centros 
comerciais, escolas, hospitais, centros de lazer e parques temáticos, 

mas todos têm em comum as seguintes características: 
 
São propriedade privada para uso coletivo e enfatizam o valor do 

que é privado e restrito ao mesmo tempo que desvalorizam o que 
é público e aberto na cidade. São fisicamente demarcados e 

                                                 
12 DUNKER, C. I. L. Mal-estar, sofrimento e sintoma: uma psicopatologia do Brasil entre muros. 1 ed. 
São Paulo: Boitempo, 2015, p.47.  

13 CALDEIRA, T. P. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. Frank de Oliveira e 
Henrique Monteiro. 3 ed. São Paulo: Editora 34, 2000. 
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isolados por muros, grades, espaços vazios e detalhe 

arquitetônicos. São voltados para o interior e não em direção à rua, 
cuja vida pública rejeitam explicitamente. São controlados por 
guardas armados e sistemas de segurança, que impõem as regras 

de inclusão e exclusão14. 

 

Os anúncios publicitários responsáveis pelas vendas destes 

empreendimentos exaltam a ideia de que um condomínio resolveria 
dois problemas para a classe média: segurança e acesso a serviços. 
No entanto, existem ideias que jamais são mencionadas neste tipo 
de anúncio, uma delas é a ideia de uma comunidade racialmente 
integrada. A palavra comunidade não é utilizada para descrever um 
condomínio. Nem mesmo o conceito de fazer coisas em conjunto 
parece ser valorizado nos anúncios deste tipo de moradia. Ao 

contrário, os condomínios continuam a valorizar elevadores e 
entradas separadas, uma de “serviço” e outra “social”15. 

De acordo com a lei brasileira16, um condomínio outorga o 
direito, que será exercido por muitos de maneira simultânea sobre 
um mesmo objeto ou bem. A lei também determina que um 
condomínio tem possibilidade de ação contra estranhos. Diferente 
de outros países, o estatuto brasileiro do condomínio está 
relacionado a um conceito de defesa. Percebe-se isso principalmente 
através da sua estrutura material, pois o que vemos não são portões 
ou cercas, que demarcam simbolicamente o território, mas muros 
de defesa, “cujo objetivo militar é impedir a entrada, ocultar a 
presença de recursos estratégicos e facilitar a observação do 

inimigo.” Apesar disso, o crime ressurge dentro dos condomínios, 

                                                 
14 CALDEIRA, T. P. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. Frank de Oliveira e 
Henrique Monteiro. 3 ed. São Paulo: Editora 34, 2000, p. 258. 

15 DUNKER, C. I. L. Mal-estar, sofrimento e sintoma: uma psicopatologia do Brasil entre muros. 1 ed. 
São Paulo: Boitempo, 2015. 

16 BRASIL, DECRETO Nº 4.591, DE DEZEMBRO DE 1964. Dispõe sôbre o condomínio em edificações e 
as incorporações imobiliárias, Brasília, DF, dez. 1964. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L4591.htm> Acessado em 20 abril de 2018. 
 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L4591.htm
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com desrespeito às regras de trânsito, uso de drogas e briga entre 
vizinhos17.  

 

Dentro dos condomínios, o desrespeito à lei é quase uma regra. As 

pessoas sentem-se mais livres para desobedecer à lei porque estão 
em espaços privados dos quais a polícia é mantida distante, e 
porque encaram as ruas dos complexos como extensões de seus 

quintais. Na verdade, quando as pessoas têm noções frágeis de 
interesse público, responsabilidade pública e respeito pelos direitos 

de outras pessoas, é improvável que venham a adquirir essas 
noções dentro dos condomínios.18 

 

A tentativa de excluir a sociedade caótica aparentemente 
fracassou. O condomínio abriga problemas os quais ele tentou 
afastar com seus muros. Assim, apesar das extensivas estratégias de 

defesa o mal-estar volta a surgir dentro dos condomínios. Por que o 
mal-estar teima em ressurgir? No próximo ponto desenvolverei esta 
questão a partir do que Freud elaborou sobre o mal-estar na cultura.  

 
O mal-estar 

 
A substituição do poder do indivíduo pelo poder da comunidade é 

o passo cultural decisivo19. 
 

Em O mal-estar na cultura20 Freud realiza uma profunda e 
perturbadora análise do desenvolvimento cultural da humanidade. 
Seu texto começa relatando as cartas trocadas com um amigo sobre 

a origem da necessidade de um sentimento religioso no homem. A 
partir daí inicia-se uma reflexão acerca do sentimento do Eu, e da 
felicidade com a intenção de abordar principalmente o princípio do 

                                                 
17 DUNKER, C. I. L. Mal-estar, sofrimento e sintoma: uma psicopatologia do Brasil entre muros. 1 ed. 
São Paulo: Boitempo, 2015, p. 50.  

18 CALDEIRA, T. P. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. Frank de Oliveira e 
Henrique Monteiro. 3 ed. São Paulo: Editora 34, 2000, p. 279.  

19 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, p. 98. 

20 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017. 
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prazer. Sobre o qual ele escreve: “[...] o que estabelece a finalidade 
da vida é simplesmente o programa do princípio do prazer”21. Um 

pensamento que já havia sido marcado ao longo de sua obra, no 
entanto aqui ele expõe como esta ideia se articula com a cultura. 

Freud tem a difícil tarefa de definir o que é cultura. 
Inicialmente pressupõe que: “[...] reconhecemos como culturais 

todas as atividades e todos os valores que servem ao homem na 
medida em que colocam a Terra a seu serviço, protegem-no contra 
a violência das forças da natureza etc”22. Ou seja, a possibilidade que 
o ser humano tem de utilizar a natureza ao seu favor, em prol da 
sua sobrevivência, como exemplo cita a domesticação do fogo. Esta 
definição apresenta os primórdios da cultura, o que seria a base para 
que ela exista. 

Da base, Freud parte para o corpo da cultura, ele identifica 
quais são os ideais mais significativos da cultura e coloca entre os 
principais beleza, limpeza e ordem. Todavia o ponto de destaque, 
que de fato caracterizará a cultura para Freud, são as relações sociais 
e como estas são regulamentadas, pois sem uma regulamentação, 
estaríamos expostos à “lei do mais forte”. Todos estariam sujeitos ao 
arbítrio da pessoa com maior força física para impor a sua vontade, 
portanto, o autor pontua que a convivência humana só é possível 
quando a maioria forma uma comunidade e sua força é maior que a 
força de um único indivíduo. Esta divisão do poder é um fator crucial 
para a existência da cultura, como expõe no fragmento abaixo: 

 

O resultado final deve ser um direito para o qual todos – pelo 
menos todos os que são capazes de tomar parte numa comunidade 
– tenham contribuído com o sacrifício de seus impulsos, e que não 

permita que ninguém – mais uma vez com a mesma exceção – se 
torne vítima da força bruta23. 

 

                                                 
21 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, 63. 

22 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, p. 88. 

23 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, p. 99. 
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Tomar parte em uma comunidade implica em muitos 
momentos ter sua liberdade individual restringida. Aqui Freud é 

categórico: “a liberdade individual não é um bem cultural”24. Afinal, 
antes da cultura ela era muito maior, embora nem sempre o 
indivíduo conseguisse tirar proveito dessa liberdade, em razão de 
muitas vezes precisar defendê-la. Freud faz uma ressalva quando 

coloca que um ímpeto libertário pode, ao se rebelar contra uma 
injustiça, continuar compatível com a cultura. No entanto, tal 
ímpeto também pode ser um resquício desta personalidade 
originária não amansada pela cultura, tornando-se hostil contra a 
mesma. Percebemos em sua exposição que conciliar a liberdade 
individual com a vida em uma comunidade não é tarefa fácil, como 
segue no fragmento: 

 
Uma boa parte da luta da humanidade se concentra em torno da 

tarefa de encontrar um equilíbrio conveniente, ou seja, capaz de 
proporcionar felicidade, entre essas exigências individuais e as 
reinvindicações culturais da humanidade saber se esse equilíbrio é 

alcançável através de uma determinada conformação da cultura ou 
se o conflito é irreconciliável25. 
 

Qual é o conflito que Freud nos anuncia? Em busca de 
proteção e de uma comunidade justa devemos nos unir. E na cultura 
descrita por Freud, a maioria decide o destino de todos. No entanto, 
para que haja esta união é preciso abdicar de certo grau de liberdade 
individual. Mas do que verdadeiramente estamos abdicando? O 

autor coloca que ao abrir mão desta liberdade estamos deslocando e 
privando nossos impulsos de suas satisfações. Privar um impulso de 
sua satisfação não é simples, pressupõe um manejo da economia 
psíquica, sem o qual há de se enfrentar sérias perturbações. 

Freud toma dois impulsos primordiais no ser humano, o 
impulso sexual e agressivo, a fim de explicar como a cultura os afeta. 

                                                 
24 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, p. 99.  

25 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, p. 100. 
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Em relação ao primeiro Freud expõe que existe uma tendência de 
limitar a vida sexual que pode ser percebida já na primeira fase da 

cultura, o totemismo, onde é proibida a escolha sexual do objeto 
incestuoso. Posteriormente, a escolha do objeto do indivíduo 
sexualmente maduro é limitada ao sexo oposto, e a maioria das 
satisfações extragenitais é proibida como perversão. É importante 

marcar que Freud apresenta estas limitações sexuais, pois estas 
eram as limitações vigentes na cultura em que ele vivia, a sociedade 
europeia vitoriana. Contudo seu pensamento segue atual, pois a 
cultura ainda limita a sexualidade, mas hoje em outros aspectos, 
haja vista a violência para com homossexuais, transgêneros e 
travestis.  

A respeito do impulso agressivo, Freud escreve que “[...] é o 

fator que perturba nosso relacionamento com o próximo e força a 
cultura a dispêndios.” 26  Logo é preciso reprimi-lo, pois, a 
consequência deste impulso é a hostilidade primária entre os seres 
humanos, o que coloca em xeque a sociedade aculturada. O simples 
interesse pela vida em comunidade não a manteria unida, pois a 
força destes impulsos é mais forte que os interesses racionais. 
Assim: “a cultura precisa fazer de tudo para impor limites aos 
impulsos agressivos do homem, para deter suas manifestações 
através de formações psíquicas reativas”27. Freud conclui que: “se a 
cultura impõe sacrifícios tão grandes não apenas à sexualidade, mas 
também à tendência agressiva do homem, entendemos melhor que 
se torna difícil para ele ser feliz nela”28. Qual então é a vantagem de 

estar na cultura? Afinal, como já descrito, abrir mão da satisfação 
instintual não é prazeroso ao indivíduo e causa transtorno à 
economia psíquica.  

O que ocorre é que o ser humano inserido na cultura faz na 

verdade uma troca, abandona algumas liberdades, e, portanto, 

                                                 
26 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, p. 126.  

27 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, p. 126. 

28 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, p. 131. 
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algumas possibilidades de felicidade para obter em sociedade uma 
parcela de segurança. Sobretudo, Freud coloca que a cultura é um 

processo a serviço de eros, pois é através da ligação libidinal que 
famílias, povos e nações permanecem unidos. Esta ligação está a 
serviço de Eros e, portanto, a serviço do impulso de vida. Em 
oposição à cultura e a Eros encontra-se o impulso agressivo do ser 

humano: “Esse impulso agressivo é o derivado e o principal 
representante do impulso de morte que encontramos ao lado de eros 
e que divide com este o domínio do mundo.”29 Com isso Freud nos 
mostra como entende o sentido do desenvolvimento cultural. Assim, 
como na vida psíquica do sujeito ocorre a luta entre Eros e Tânatos, 
na cultura tal luta também se encontra em marcha, impulso de vida 
versus impulso de morte. “Essa luta é o conteúdo essencial da vida, 

e por isso o desenvolvimento cultural pode ser caracterizado 
sucintamente como a luta da espécie humana pela vida”30. 

Retorno à questão do mal-estar dos condomínios. Já havia 
sido colocado que o sentido de condomínio no Brasil nada tem a ver 
com o sentido de comunidade. Ao contrário é um espaço onde a 
liberdade individual parece supervalorizada, e percebemos isto 
através do desrespeito às regras impostas dentro dos condomínios. 
Estas regras, como as leis de uma cidade, estão lá para que haja um 
acordo de convivência e respeito entre seus cidadãos/condôminos. 
Mas nos condomínios a liberdade individual parece falar mais alto 
que a leis. Assim, o texto freudiano nos mostra que as relações 
sociais na cultura estão baseadas no contrário da realidade dos 

condomínios, para vivermos bem em comunidade é preciso abdicar 
de algumas liberdades individuais. O mal-estar que parece insistir 
em surgir nos condomínios é fruto da liberdade individual colocada 
acima da comunidade.  

O condomínio surge como resposta a um problema social, a 
falta de segurança pública, mas esta resposta privilegia a liberdade 

                                                 
29 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, p. 143. 

30 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, p. 143. 
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individual de alguns, e não de outros. Se pensarmos no 
desenvolvimento cultural, de acordo com Freud, como a 

substituição do poder individual por um poder coletivo, parece que 
estamos na direção contrária deste desenvolvimento. Será que 
estamos contra a cultura? Ora, lembremos do aviso de Freud: “[...] 
tomamos o cuidado de não concordar com o preconceito de que 

cultura é sinônimo de aperfeiçoamento, de que é o caminho da 
perfeição para os seres humanos”31. Freud nos recorda que a cultura 
nem sempre caminha para o aprimoramento, isso ocorre, pois, o 
desenvolvimento cultural é esta mescla entre impulsos de vida e 
impulsos de morte, a briga constante entre Eros e Tânatos. Freud 
termina o texto do mal-estar com uma pergunta: quem poderá 
prever o desfecho da disputa entre as duas forças? Quase cem anos 

depois a pergunta permanece. 
  

À guisa de conclusão 
 
Freud e Benjamin anteviram o momento disfórico para o qual 

a humanidade caminhava. A desconfiança diante dos avanços do 
processo civilizatório, está presente em ambas as obras trabalhadas 
neste capítulo. Com isso, um dos legados que os autores nos deixam 
nestes textos é a possibilidade de questionar se todo o progresso 
significa aprimoramento. A cidade, como Benjamin mostrou, é 
talvez o principal reflexo de como estes “progressos” impactam a 
vida das pessoas.  

Em nossa cultura observamos a tentativa de priorizar o 
individual (de alguns) sobre o coletivo. Através da leitura do texto 
freudiano é possível localizar esta tentativa na dificuldade que a 
cultura impõe ao ser humano de conter seus impulsos e impedir a 

satisfação dos mesmos. No entanto, percebemos também que isso 
não é algo novo. Ao contrário, esta dificuldade de conter os impulsos 

                                                 
31 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Renato Zwick. 2 ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2017, p. 78.  
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em prol do desenvolvimento cultural está na base da cultura, é a luta 
entre Eros e Tânatos. 

Neste conflito entre impulso de vida e impulso de morte não 
pode haver vencedor, pois é no hiato desta luta que a vida acontece. 
De um lado temos Eros e as iniciativas que buscam tornar a cidade 
cada vez mais das pessoas, com mais espaços públicos, onde todos 

convivam e usufruam da cidade. Do outro lado, Tânatos, a 
segregação social, o fechamento de fronteiras, espaços privados 
onde alguns circulam, outros não. Nesta disputa a cidade é o grande 
campo de batalha. Voltando à pergunta do começo: qual a relação 
possível entre as pessoas e a sua cidade? A partir das reflexões aqui 
abordadas penso que a relação se estabelece quando um cidadão 
decide tomar parte e entrar neste campo de batalha. Isso pode 

acontecer de muitas formas, mas acredito que todas elas incluam 
pensar sobre a sua cidade e se ver como um agente cujas ações (por 
menores que sejam) têm impacto sobre a cidade e os cidadãos.  
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Vestígios animais 

e a crise do homem aculturado: 
um diálogo entre Walter Benjamin 

e Sigmund Freud  
 

Bruna de Oliveira Bortolini1 
 

 
“No asco por animais a sensação dominante é o 

medo de, no contato, ser reconhecido por eles [...]”2. 

 

O fragmento acima é parte de um aforismo presente na obra 
Rua de Mão Única de Walter Benjamin. Ao lado de temáticas 
reconhecidas e que também integram a obra, como os textos sobre 
a cidade de Moscou, Infância em Berlim por volta de 1900 e Imagens 
do pensamento, “Luvas”, como este é intitulado tem se mostrado, 
em tempos de crescente debate sobre questões ambientais e 
bioéticas, de grande relevância à compreensão do pensamento 
benjaminiano, o qual se revela cada vez mais atual e 

pluridimensional. O aforismo evidencia o olhar sensível do autor no 
que diz respeito à relação homem-animal, bem como sua conexão 
com demais escritos do próprio autor, ao carregar consigo questões 

referentes à problemática da diferença, do oprimido, da violência e 
do outro da “história”. Uma vez que os animais, do ponto de vista 

                                                 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Professora na Universidade de Passo Fundo.  

2 BENJAMIN, W. Obras Escolhidas II – Rua de Mão Única. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho; José 
Carlos Martins de Barbosa. São Paulo: Editora Brasiliense, 201, p. 14.  
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ocidental, sempre foram tratados como objetos da cultura, avaliados 
por sua utilidade em prol do desenvolvimento humano, concebidos 

como servos, ou instrumentos do homem, pouquíssimas vezes 
valorizados por aquilo que de fato são: seres vivos, integrantes ativos 
na comunidade da vida e com interesses particulares. Para Benjamin 
o que se assusta profundamente no homem a partir dessa relação 

que ele estabelece com os animais “é a consciência obscura de que, 
nele, permanece em vida algo de tão pouco alheio ao animal 
provocador de asco, que possa ser reconhecido por este. – Todo asco 
é originalmente asco pelo contato” 3 . Mas reconhecer em que 
sentido? O que há de tão perturbador nesse contato diagnóstico que 
os animais têm com o homem e que o faz temer? O que Benjamin 
quer dizer com “algo de tão pouco alheio ao animal provocador de 

asco”? 
A palavra, reconhecido, aparece no texto associada à palavra 

medo e, principalmente, a contato, levando-nos a interpretar que 
aquele que sente “asco” pelos animais, o sente por medo de que no 
contato, seja ele visual ou físico, os animais identifiquem no homem 
algo que lhes é semelhante. Reconhecer aqui, portanto, tem o peso 
de identificar similitudes, qualquer coisa que, como afirma 
Benjamin, lhes é pouco alheio, ou seja: conserva parentescos e 
ameniza distâncias. Mas se se quiser ir além, há também a 
possibilidade de apontar um investimento de poder no animal pelo 
ato do reconhecimento; poder de tornar o outro (ser humano) em 
objeto de sua percepção, o que gera um possível desconforto para o 

indivíduo, em razão de uma inversão de posições4.  

                                                 
3 BENJAMIN, W. Obras Escolhidas II – Rua de Mão Única. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho; José 
Carlos Martins de Barbosa. São Paulo: Editora Brasiliense, 201, p. 14. 

4 Walter Benjamin aparece aqui como um dos precursores modernos das discussões a respeito da 

questão do animal como ser capaz de tomar o homem como objeto de sua percepção. Reflexão 
semelhante a que Jacques Derrida irá realizar tempos depois e de forma mais aprofundada em sua 
obra O animal que logo sou.   
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Nessa perspectiva, Freud, em O Mal-Estar na Cultura5 e ainda 
antes em Totem e Tabu6 , já assinalava as raízes de tal conflito. 

Segundo ele, para se humanizar, tornar-se civilizado, um ser de 
cultura, o humano teve que passar por um processo de recalcamento 
do corpo, dos instintos, do sexo e de todo aspecto que faz sua 
existência parecer no mínimo bestial. O fato de ser reconhecido 

pelos animais como um dos seus, após se considerar deles alheio 
pelo processo de aculturamento, obviamente assusta, como bem 
afirma Benjamin, e o faz perceber no seu inconsciente mais 
reprimido que apesar de toda a tentativa de domínio da “vida nua” 
(zoé), o ser humano carrega, sem poder abandonar, vestígios, traços 
de sua animalidade, a qual é compartilhada com os animais. Antes 
de sermos seres humanizados somos parte do reino animal e com 

os demais animais cultivamos semelhanças que, mesmo camufladas 
pelo processo civilizatório, existem e ao serem postas em questão, 
isto é, ao emergirem no ponto de contato com o outro (animal), 
fazem com que o indivíduo se sinta inevitavelmente desabrigado. Ao 
se chocar com a cultura e suas restrições, o homem se percebe como 
ser fragmentado e falho, incapaz de dominar plenamente a natureza 
e muito menos seus instintos ou ser Animalia.  

A cultura, inevitavelmente, “está ligada ao recalcamento dos 
‘restos’, daquilo que é considerado ‘baixo’. [...] Os impulsos são 
domados em impulsos de meta inibida, ou seja, são desviados de sua 
meta e por assim dizer anestesiados”7. É difícil para o ser humano 
se sentir pleno no âmbito da cultura, por mais que esta seja uma 

criação de sua autoria e vise à elevação da vida humana acima de 
suas condições animais; ao homem é negada uma existência 
plenamente feliz no âmbito da mesma, pois ela requer a repressão 
das pulsões, o que causa frustrações e um constante estado de mal-

                                                 
5 FREUD, S. O Mal-Estar na Cultura. Trad. Renato Zwick. – 2. ed. – Porto Alegre: L&PM, 2017.   

6 FREUD, S. Totem e Tabu e Outros Trabalhos. Rio de Janeiro: Imago.  

7 SELIGMMAN-SILVA, M. Prefácio: A cultura ou a sublime guerra entre amor e morte. In: FREUD, S. 
O Mal-Estar na Cultura. Trad. Renato Zwick. – 2. ed. – Porto Alegre: L&PM, 2017, p. 34-35.   
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estar. O homem, para Freud, “não é capaz de suportar [sem danos] 
o grau de frustração que a sociedade lhe impõe a serviço dos ideais 

culturais”8. Entretanto, isso não quer dizer que a vida do homem 
primitivo represente o ideal da felicidade em razão das restrições 
culturais, nesse cenário, serem mínimas. Apesar de nossa visível 
insatisfação em relação à cultura atual, é difícil saber ou avaliar se 

os homens de outras épocas eram mais felizes, pois “nossas 
possibilidades de felicidade já são limitadas pela nossa constituição” 
e um exemplo disso se encontra nos limites de nosso próprio corpo 
que, “destinado à ruína e à dissolução, não pode prescindir nem 
mesmo da dor e do medo como sinais de alarme; a partir do mundo 
externo, que pode se abater sobre nós com forças prepotentes, 
implacáveis e destrutivas”9. Desta forma, por mais que tenhamos 

evoluído em termos técnicos, científicos, morais e tecnológicos, 
consequentemente aumentando nosso poder sobre a natureza e 
obtendo maior controle de nossos comportamentos primitivos, não 
elevamos nosso grau de satisfação prazerosa para com a vida. Na 
verdade abdicamos de nossa felicidade ao viver em sociedade para 
evitar algo que consideramos ser extremamente desagradável: o 
sofrimento. “A tarefa de evitar o sofrimento [desloca] para segundo 
plano a de obter prazer”10. É claro que o homem obtém prazer em 
sua tentativa e êxito de repressão da natureza, controle e 
determinação, prazer ainda maior se esse se encontra no domínio 
das sensações do corpo, mas nada se iguala ao sentimento de 
felicidade originado da “satisfação de uma moção de impulso 

selvagem, não domada pelo eu”11, pois esta é “incomparavelmente 
mais intensa que [aquela] que resulta da saciação de um impulso 
domesticado”12. Ao ser deixado na indigência de suas necessidades e 

                                                 
8 FREUD, S. O Mal-Estar na Cultura. Trad. Renato Zwick. – 2. ed. – Porto Alegre: L&PM, 2017, p. 84.  

9 FREUD, S. O Mal-Estar na Cultura. Trad. Renato Zwick. – 2. ed. – Porto Alegre: L&PM, 2017, p 64-65.  

10 FREUD, S. O Mal-Estar na Cultura. Trad. Renato Zwick. – 2. ed. – Porto Alegre: L&PM, 2017, p 65.  

11 FREUD, S. O Mal-Estar na Cultura. Trad. Renato Zwick. – 2. ed. – Porto Alegre: L&PM, 2017, p 69. 

12 FREUD, S. O Mal-Estar na Cultura. Trad. Renato Zwick. – 2. ed. – Porto Alegre: L&PM, 2017, p 69. 
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desejos o ser humano cai em grave sofrimento, afinal a técnica de 
vida escolhida é sempre insuficiente e por mais desenvolvida que 

venha a ser, seu êxito nunca é certo. Ela 
 

[...] depende da convergência de muitos fatores, talvez de nenhum 
outro mais que da capacidade da constituição psíquica em adaptar 
sua função ao ambiente e aproveitá-lo para ganho de prazer. [...] 

há, [...] muitos caminhos que podem levar à felicidade tal como 
esta é alcançável pelo homem, mas nenhum que leve a ela com 

segurança13.  
 

O contato com o animal expõe, portanto, a insuficiência de 
nossa cultura e o contraste de nossas carências com os ideais de vida 
que possuímos. Seu sexo, suas necessidades fisiológicas e biológicas 
expostas a olho nu, nos fazem lembrar, ou associar mesmo que 

inconscientemente, o quanto tivemos de nos reprimir para conviver 
uns com os outros, para limitar nossos impulsos e nossos desejos, 
tivemos de esconder tudo àquilo que o animal expõe sem nenhum 
pudor. Até porque, conforme Derrida, os animais “não tem o 
sentimento de nudez. Não há nudez ‘na natureza’. Existe apenas o 
sentimento, o afeto, a experiência [...] de existir na nudez”14. Isso vai 
ao encontro da ideia de que um dos requisitos principais para 
considerarmos um indivíduo aculturado, além do controle dos 
impulsos e da limpeza, é a vestimenta. “O vestuário seria o próprio 
do homem, um dos ‘próprios’ do homem”15. O asco pelo contato com 
o animal, do qual nos fala Benjamin, reside nesse aspecto: em ser 

descoberto pelo animal, em ser desnudado pelo seu olhar (apesar 
das vestimentas), que não nos vê como ser de cultura, mas sim pela 
semelhança que possuímos com eles. Nessa perspectiva, o autor, ao 
colocá-la (a semelhança) em discussão, toca num ponto crucial: a 
tarefa ética de conviver com os animais de forma harmônica e saber 

                                                 
13 FREUD, S. O Mal-Estar na Cultura. Trad. Renato Zwick. – 2. ed. – Porto Alegre: L&PM, 2017, p. 78-80 

14 DERRIDA, J, J. O animal que logo sou. Trad. Fábio Landa. São Paulo: Editora UNESP, 2002, p. 17. 

15 DERRIDA, J, J. O animal que logo sou. Trad. Fábio Landa. São Paulo: Editora UNESP, 2002, p. 17. 
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lidar com a crise que estes, no contato, colocam à nossa autoimagem 
de seres superiores.   

 
*** 

 

“Como é possível que alguém queira reproduzir os 
feios macacos com tamanho esmero? Já nos 

rebaixamos ao considerá-los simplesmente como 
animais, mas nos tornamos realmente maldosos 
quando cedemos ao impulso de buscar os traços 

de pessoas conhecidas por trás dessas máscaras”16.  
 

A consciência dessa semelhança, e inclusive da 
impossibilidade de redução do outro ao reino do mesmo, é a razão 
pela qual muitas vezes o homem investirá na agressão contra o 

animal como forma de alívio e tentativa de diferenciação através da 
demonstração de poder sobre ele, conforme exposto por Benjamin 
ao final do aforismo “Luvas”, 

 
[...] desse sentimento [de asco] até mesmo a subjugação só se põe 
a salvo com gestos bruscos, excessivos: o asqueroso será 

violentamente enlaçado, devorado [...]. Só assim é possível dar 
satisfação ao paradoxo do imperativo moral que exige do homem, 
ao mesmo tempo, a superação e o mais sutil cultivo do sentimento 

de asco. Não lhe é permitido renegar o bestial parentesco com a 
criatura, a cujo apelo seu asco responde: é preciso tornar-se senhor 

dela17.  
 

Por meio da violência é que muitas vezes o contato é superado, 
em razão de o indivíduo querer defender-se da “ameaça” que o 
animal representa para o seu “eu” civilizado. Tal situação pode a 
princípio parecer contraditória, mas o contato de início negado, 

ultrapassado no ato seguinte pela violência, pela subjugação, só 

                                                 
16 GOETHE. O diário de Ottilie. In:____. As afinidades eletivas. Trad. Tercio Redondo. São Paulo: 
Companhia das Letras, p. 124.  

17 BENJAMIN, W. Obras Escolhidas II – Rua de Mão Única. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho; José 
Carlos Martins de Barbosa. São Paulo: Editora Brasiliense, 2011, p. 14.  
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ocorre em razão desse desejo de reprimir a imprevisibilidade do 
encontro que desampara. De acordo com Freud, há também na 

agressividade uma dose considerável de satisfação, “o próximo [...] 
[é] também uma tentação para se satisfazer nele a agressão, 
explorar sua força de trabalho sem recompensá-lo, usá-lo 
sexualmente sem seu consentimento, apropriar-se de seus bens, 

humilhá-lo, causar-lhe dor, torturá-lo e matá-lo”18. A cultura, para 
prosperar e garantir o menor sofrimento possível, “precisa fazer de 
tudo para impor limites aos impulsos agressivos do homem” e 
embora a violência seja observada e em geral reprimida pela cultura 
ocidental, tanto em relação a ser praticada contra seres humanos ou 
animais – hoje possuímos leis e regras que coíbem os indivíduos de 
serem violentos uns para com os outros, já que essa hostilidade 

primitiva ameaça a sociedade aculturada – os homens não se sentem 
bem em controlar seus impulsos agressivos e o fazem apenas para 
poder evitar males maiores, logo a repressão não os agrada e o 
esforço de contenção da violência, em muitos casos, não obtém 
sucesso. Em razão disso não é de se admirar que a violência 
simbólica, tanto quanto a violência física, esteja ainda tão viva e tão 
presente em nosso cotidiano. A violência para com os animais é, 
portanto, um dentre os vários exemplos mais claros disso, tanto 
através de rituais sagrados quanto dos usos de sua carne, pele e força 
de trabalho. 

Segundo Susin, esses diversos usos animais forçados pelo 
homem representam no mundo atual formas substitutivas para o 

antigo sacrifício humano, “praticamente todas as sociedades 
conheceram uma fase em que rituais de sacrifícios humanos 
periódicos, bem regulamentados, mantinham a sociedade em 
equilíbrio. [...] E sua função consiste em purificar os que dele 

participam, numa forma de catarse da própria violência e volta ao 

                                                 
18 FREUD, S. O Mal-Estar na Cultura. Trad. Renato Zwick. – 2. ed. – Porto Alegre: L&PM, 2017, p. 124-
125.  
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sossego”19. Fato que ocorre em razão da própria cultura e de sua 
força repressora que recalca os impulsos, tornando a convivência 

social “irrespirável” e fazendo da exigência do sacrifício uma forma 
de expurgar todo o mal estar vivido no coletivo. Em vista disso, a 
violência para com os animais, dentre todas as possíveis explicações, 
decorrem de duas principais: a) afirmação de soberania e 

superioridade humana em defesa da cultura e b) como forma de 
expurgar o mal estar surgido no próprio âmbito da cultura 
inicialmente defendida.  

 
Os animais são, em conclusão, além de sacos de pancada e vítimas 
substitutivas, também representantes substitutivos da satisfação 

dos desejos humanos, ao mesmo tempo projeção idolátrica e 
sacrifício inocente: carregam o nosso peso, são usados como 
remédios cruentos, tornam-se nosso entretenimento, e afinal nós 

os comemos20.  
 

É sabido que em comunidades primitivas comer a carne de 
outrem é uma demonstração de força e poder, o ato de comer a 
carne do inimigo ou de algum determinado animal significa se 
apropriar não somente do corpo e da carne do outro, mas também 
de sua alma e de suas qualidades. É a pretensão de aniquilamento 
total daquele que está para além do eu, redução plena do outro em 
mesmo. Os homens primitivos acreditavam que “incorporando 
partes do corpo de uma pessoa [ou animal] pelo ato de comer, 
adquire-se ao mesmo tempo as qualidades por ela possuídas”21. A 

este ritual Carnofalogocentrico – “conceito que nomeia o sacrifício 
animal pelo qual o homem é responsável quando ele dá cabo da vida 
dos animais por meio de uma profusão de práticas culturais [...] 

                                                 
19 SUSIN, L, C. ; ZEMPIERI, G. A vida dos outros: ética e teologia da libertação animal. São Paulo: 
Paulinas, 2015, p. 182.  

20 SUSIN, L, C. ; ZEMPIERI, G. A vida dos outros: ética e teologia da libertação animal. São Paulo: 
Paulinas, 2015, p.. 192.  

21 FREUD, S. Totem e Tabu e Outros Trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, p. 63. 
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visando apropriar-se de suas vidas e [ou] ingeri-los”22 – o homem 
visa delimitar fronteiras entre humanidade e animalidade. O 

sacrifício é sempre uma “operação que age sobre o vivente com vista 
a submetê-lo à soberania [...] [de outrem]”23, no caso dos animais à 
soberania humana. Assim, o abete animal se constitui num ritual 
fundador da subjetividade humana, infelizmente marcada pelo traço 

do assassínio e que, segundo Patrick LIored, “lhe permite instalar 
um limite intransponível entre ele [homem] e o animal”24. 

 
*** 

 
“Máquinas vivas, alvos fáceis da vontade de 

destruição racional, objetos de exploração de todos 

os tipos [...], os animais experimentam desde 
sempre todo tipo concebível de violência 

humana”25 
 

O sacrifício animal não é somente violento no sentido físico, 
mas, como exposto, também no sentido simbólico e dessa forma é 
praticado inclusive com o fomento da própria cultura, de modo 
mecânico e impessoal, visto que o abate ou tratamento do animal 
está envolto por uma série de instrumentos técnicos, tecnológicos e 

materiais altamente sofisticados. Para ser aceito como parte da 
constituição do que significaria ser “ser humano”, tal ritual 
carnofalogocentrico precisa passar por um processo que não 
reconheça tal ato, o assassínio da vida animal, como permissão para 

violência, para agressão, mas como um direito concedido.   
 

                                                 
22 LIORED, P. Carnofalogocentrismo. Diversitas, São Paulo, n. 5. p. 55-69., 2016. Dossiê Ética e Direito 
dos Animais, p. 58.  

23 LIORED, P. Carnofalogocentrismo. Diversitas, São Paulo, n. 5. p. 55-69., 2016. Dossiê Ética e Direito 
dos Animais, p. 59. 

24 LIORED, P. Carnofalogocentrismo. Diversitas, São Paulo, n. 5. p. 55-69., 2016. Dossiê Ética e Direito 
dos Animais, p. 64.  

25 SOUZA, R, T. Ética e animais. In:____. Ética como Fundamento II: pequeno tratado de ética radical. 
Caxias do Sul: Educs, 2016, p. 278.  
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Em nossa cultura, o sacrifício carnívoro é fundamental, 

dominante, regrado na mais alta tecnologia industrial, como 
também é a experimentação biológica com o animal – tão vital para 
nossa modernidade. [...] O sacrifício carnívoro é essencial à 

estrutura da subjetividade, ou seja, ao fundamento do sujeito 
intencional26. 
 

O sacrifício do animal não é circunscrito por nenhuma 
avaliação jurídica ou moral, apenas em certos casos lhe és 
resguardado o menor sofrimento possível, mas não há um 
questionamento sobre se deve ou não morrer. Pelo contrário, essa 
dimensão moral é restrita ao ser humano e “toma forma de 
discursos múltiplos justificando e legitimando, em nome dos 
interesses do homem descritos como necessários à sua 
humanização, o abate do animal”27. Nesse contexto, é instaurada 

então a lógica objetificante que trata animais como coisas, meios de 
preservação de um sistema de pensamento que visa neutralizar 
aquilo que se apresenta como contrário ao processo de submissão 
do outro às categorias do idêntico. Isto é, o animal, no contato, ao 
mostrar o que tem em comum com os seres humanos, despertando 
nesses a consciência de sua própria animalidade, diferencia-se da 
lógica carnofalogocentrica, se mostrando como outro infinitamente 

outro, cujo melhor discurso totalizante não poderá abranger. A 
imprevisibilidade do encontro, do contato capaz de desnudar o 
humano de sua suposta superioridade, fundamentalmente por ser 
um acontecimento que se constitui no tempo e não fora dele, 

ausenta-se das classificações que tentamos fazer do real, pois como 
afirma Ricardo Timm de Souza “[...] o poder desagregador da 

                                                 
26  “Dans notre culture, le sacrifice carnivore est fondamental, dominant, réglé sur la plus haute 

technologie industrielle, comme l’est aussi l’expérimentation biologique sur l’animal – si vitale à notre 

modernité. [...] le sacri ce carnivore est essentiel à la structure de la subjectivité, c'est-à-dire aussi au 
fondement du sujet intentionnel”.(DERRIDA J. Force de loi. Le “fondement mystique de l’autorité”, 
Paris, Ed. Galilée, 1994, p. 42). 

27 LIORED, P. Carnofalogocentrismo. Diversitas, São Paulo, n. 5. p. 55-69., 2016. Dossiê Ética e Direito 
dos Animais, p. 65.  
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temporalidade [...] é imenso”28. Motivo pelo qual o questionamento 
que Benjamin realiza em seu fragmento sobre a relação homem-

animal é atual e coloca em debate a fragilidade de uma forma de 
pensar e conceber a realidade centrada em princípios de identidade 
totalizante. Trata-se de combater a postura dominante que faz do 
animal um “teorema, uma coisa vista, mas que não vê”29. Contudo, 

se estamos inseridos na cultura e ela inevitavelmente nos coloca 
num estado de constante mal-estar, o que se pode ser feito em 
relação a isso? Como construir relações mais saudáveis e 
equilibradas entre homens e animais? Devemos abrir mão da 
cultura?  

Segundo Freud,  
 
Quando, com razão, objetamos ao nosso estado cultural o quão 

insatisfatoriamente ele preenche nossas demandas por uma 
organização de vida capaz de proporcionar felicidade; o quanto de 
sofrimento [humano e animal], que possivelmente poderia ser 

evitado, ele consente; quando, como uma crítica implacável, 
procuramos descobrir as raízes de sua imperfeição, fazemos uso, 
certamente, de nosso legítimo direito, e não nos mostramos 

inimigos da cultura30.  
 

Pensar sobre nossas relações com os animais e voltar-se 

criticamente à cultura e à ideia de homem soberano que dela emana 
não significa, como bem coloca Freud, tornar-se inimigo da cultura. 
A cultura como produção humana também nos dá a possibilidade de 
criar mecanismos para seu melhoramento. Por óbvio a tarefa não 

corresponde, ainda conforme o autor, a querer construir um novo 
mundo, retirando dele todos os aspectos que consideramos 
insuportáveis e colocando no lugar desses outros que correspondam 
melhor as nossas vontades e desejos; comportamento que levaria a 

                                                 
28 SOUZA, R, T. Ética e animais. In:____. Ética como Fundamento II: pequeno tratado de ética radical. 
Caxias do Sul: Educs, 2016, p. 269.  

29 DERRIDA, J, J. O animal que logo sou. Trad. Fábio Landa. São Paulo: Editora UNESP, 2002, p. 33. 

30 FREUD, S. O Mal-Estar na Cultura. Trad. Renato Zwick. – 2. ed. – Porto Alegre: L&PM, 2017, p.132.  
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frustrações ainda maiores. A resposta para as questões lançadas 
estão longe de serem definitivas, mas aponta para um caminho 

possível, muito mais sadio e equilibrado, esse caminho é o da ética e 
se trata do ponto mais sensível de uma cultura. Com isso não 
queremos dizer que ele seja o mais frágil, mas aquele que exige 
maior esforço e sensibilidade para romper com as categorias 

individualistas do ser humano.  
A ética implica a inclusão do outro, é a abertura para o 

surgimento de um pensar temporal, que não busca a neutralização 
do diferente, do acontecimento inesperado. Ao acolher os animais e 
aceitar uma convivência com estes sem violência e sem sacrifício, 
acabamos, como sustenta Ricardo, por não “inofensibilizar a 
alteridade”31, isto é, aprendemos a respeitar o outro, sem domesticá-

lo, sem querer que ele esteja circunscrito às representações e 
idealizações que fazemos do mundo. Por isso a ética não é uma 
prática simplista como muitos a compreendem, como um mero 
“seguir ordens”, “respeitar leis”, mas um esforço, um exercício 
diário, e por vezes doloroso, de desconstrução de ficções, dentre elas 
a primazia do homem, do sujeito sobre aquilo que lhe é externo, 
sobre seus “objetos” de pensamento. Compreendendo que aquele 
que chega até mim, que comparece, é infinito e está para além do 
rosto\forma com que se apresenta. “[...] os animais estão 
infinitamente além da capacidade de representação que deles se 
tenha, e o ônus da objetificação é exclusivamente de quem 
objetifica”32. O fragmento de Benjamin que põem em questão o asco 

sentido pelo humano ao entrar em contato com o animal, nada mais 
é do que o desvelamento do asco que sentimos pelo próprio processo 
de aculturamento, ao qual estamos ligados e que de que modo 
reverso a sua pretensão, muitas vezes nos coloca num estado de 

                                                 
31 SOUZA, R, T. Ética e animais. In:____. Ética como Fundamento II: pequeno tratado de ética radical. 
Caxias do Sul: Educs, 2016, p. 272.  

32 SOUZA, R, T. Ética e animais. In:____. Ética como Fundamento II: pequeno tratado de ética radical. 
Caxias do Sul: Educs, 2016, p. 279.  
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embrutecimento, culpa e sofrimento.  Desta forma, ainda conforme 
Souza,  

 

Está mais do que na hora de nos despirmos de nossos preconceitos 
antropomórficos e entendermos finalmente que a percepção ética 
da Alteridade dos animais não é uma veleidade intelectual, ou um 

capricho contemporâneo, mas – além de um imperativo ético 
radical – uma questão de sobrevivência, e sobrevivência não 

apenas dos animais não humanos, mas muito especificamente do 
único animal sobre o qual recairá a responsabilidade do fracasso 
absoluto, se a antevisão da catástrofe ético-ecológica, que se 

insinua nas consciências lúcidas, se realizar33. 
 

Conviver com os animais de forma ética requer 
comprometimento com a prática da não violência e discernimento 

sobre o papel que nós humanos temos em relação a essa prática. É 

se perguntar o porquê de os modelos de pensamento que mais 
persuadem ou prevalecem em nossa cultura serem exatamente 
aqueles que bloqueiam as nossas simpatias para com o outro e 
deparar-se com a resposta de que talvez seja exatamente pelo fato 
de que o outro é sempre aquele capaz de despertar o “eu” de seu 
egoísmo, de sua existência autocentrada, ensinando-o a viver. 
Ensinamento que convida a repensarmos as bases sobre as quais 
vivemos e construímos nossa subjetividade, nossa cultura, ou seja, 
a partir de relações violentas e desiquilibradas, cujas consequências 
e responsabilidades, como afirmado anteriormente, recairão com 
maior força sobre nós: humanos. Viver um maior compromisso com 

a ética da alteridade significa entender que o modo como tratamos 
os animais, a natureza e até mesmo outros humanos, não é de forma 
alguma sustentável. É reconhecer que dentre todos os seres 
existentes, somos nós os que mais contribuímos para esse 
desiquilíbrio e que por essa mesma razão é que temos o dever de 

estender nossa simpatia a eles, de colocar em questão “o dever que 

                                                 
33 SOUZA, R, T. Ética e animais. In:____. Ética como Fundamento II: pequeno tratado de ética radical. 
Caxias do Sul: Educs, 2016, p. 279-280.  
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temos para com eles independentemente do fato de eles terem ou 
não direitos”34. Compreendendo que os animais não estão ao serviço 

dos seres humanos, e que esse raciocínio foi construído por uma 
cultura que se autoconsidera como superior a tudo o que a cerca. Os 
animais e a natureza estão no mundo muito antes de nós humanos 
e se não reconhecemos neles capacidades e habilidades que 

consideramos em nós de grande valor, como a linguagem articulada, 
o intelecto, a escrita, não quer dizer que eles não possuam 
inteligência e modo de organização própria, e principalmente não 
quer dizer que eles não sejam capazes de sofrer tanto quanto nós 
sofremos. Nesse ponto reside a ligação ética fundamental, o 
“contato” que é capaz de reconhecer, enunciado por Benjamin, ou  

 
a maneira mais radical de pensar a finitude que compartilhamos 

com os animais, a mortalidade que pertence à finitude 
propriamente dita da vida, à experiência da compaixão, à 
possibilidade de compartilhar a possibilidade desse não poder, a 

possibilidade dessa impossibilidade, a angústia dessa 
vulnerabilidade e a vulnerabilidade dessa angustia [do sofrer].  
 

Por essa razão, pensar eticamente a questão dos animais 
implica afastar-se do modelo de superioridade que a nós nos 
atribuímos em relação aos demais seres. Reconhecer a 
impossibilidade de reduzi-los às nossas lógicas de pensamento e 
sentir para além das categorizações que, conforme já afirmava 
Coetzee, “os limites que encontramos em nossas relações com 

outros animais refletem não as nossas limitações, como sempre 
pensamos, mas a visão estreita com que pensamos quem são eles e 
que tipos de relações pode ter com eles”35.  

 
 

                                                 
34 COETZEE, J. M. A vida dos animais. Trad. José Rubens Siqueira. – 2. ed. – São Paulo: Companhia 
das Letras, 2002, p. 9.  

35 COETZEE, J. M. A vida dos animais. Trad. José Rubens Siqueira. – 2. ed. – São Paulo: Companhia 
das Letras, 2002, p. 145.  
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1 Introdução 

 
O presente texto analisa as relações entre cultura e barbárie, 

fazendo uma articulação com a contraposição entre estado de direito 
e estado de exceção. O objetivo é problematizar o dualismo que 
separa cultura x barbárie e estado de exceção x estado de direito. O 
referencial teórico utilizado propõe um diálogo, sobretudo, entre as 
teses de Walter Benjamin e a abordagem psicanalítica de Sigmund 
Freud, mas também com autores como Jacques Derrida, Giorgio 
Agamben, Carl Schmitt, entre outros. Trata-se, portanto, de uma 

leitura sobre o tema que relaciona o olhar filosófico com a 
Psicanálise.  
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2 Estado de Direito x Estado de Exceção: breve leitura de Walter 
Benjamin, Carl Schmitt e Giorgio Agamben 

 
O pensador contemporâneo que vem trabalhando a questão do 

estado de exceção, em diálogo com as perspectivas teóricas de Walter 
Benjamin e Carl Schmitt sobre o assunto, é o filósofo Giorgio 

Agamben, responsável pela tradução das obras de Walter Benjamin 
para o italiano. Ao repensar as categorias políticas tradicionais com 
base nas concepções de soberania, estado de exceção, campo e vida 
nua, o filósofo italiano começa o núcleo fundamental de sua análise a 
partir de dois termos gregos (zoé e bíos), que podem ser traduzidos 
por vida na linguagem moderna. Segundo o autor, zoé “exprimiria o 
simples fato de viver comum a todos os seres vivos (animais, homens 

ou deuses)” e bíos “indicava a forma ou maneira de viver própria de 
um indivíduo ou de um grupo”3, isto é, conforme Ruiz4, zoé indicaria 
a vida biológica e natural de todos os seres vivos – inclusive o humano 
– enquanto bíos designaria a vida humana em sua dimensão moral, 
social e política, ou seja, a vida além da mera existência biológica. 

Até a modernidade a zoé se tratava de um objeto do âmbito 
privado do pater familiae, lugar próprio da oikía (a casa), enquanto 
a bíos se mostrava como a preocupação da pólis (a cidade), isto é, do 
âmbito público da política5. No entanto, Michel Foucault percebeu o 
surgimento de um fenômeno decisivo na modernidade: a 
estatização do biológico6. Na clássica teoria da soberania, o soberano 
tinha o direito de vida e de morte sobre o súdito. O soberano tinha 

o poder de fazer morrer e deixar viver 7 . Entretanto, surge na 

                                                 
3 AGAMBEN, G. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 9.  

4 RUIZ, C. M. M. B. “Paradoxos do Biopoder: a redução da vida humana a mera vida natural”. Filosofia 
da Unisinos, vol. 8, n. 3, pp. 263-275, set./dez., 2007.  

5 JUNGES, J. R.. “Biopoder. Biopolítica”. In: BARRETO, V. de P. (coord.). Dicionário de Filosofia Política. 
São Leopoldo: UNISINOS, 2010. p. 63-66. 

6 FOUCAULT, M. Em Defesa da Sociedade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 201. 

7 Para Foucault: “O direito de vida e de morte só se exerce de uma forma desequilibrada, e sempre do 

lado da morte. O efeito do poder soberano sobre a vida só se exerce a partir do momento em que o 

soberano pode matar. Em última análise, o direito de matar é que detém efetivamente em si a própria 
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modernidade um novo direito, que não substitui o velho direito do 
poder soberano (fazer morrer e deixar viver), mas o agrega: o 

direito de fazer viver e de deixar morrer8. 
Foucault percebe o surgimento de uma nova tecnologia do 

poder que se mostra diferente da técnica disciplinar9, mas não a 
exclui. Ao contrário, a complementa. A disciplina se dirige ao 

homem-corpo, visando o adestramento dos corpos, ou seja, a 
vigilância, o treinamento e a eventual punição dos indivíduos. A 
nova tecnologia, por outro lado, se aplica ao homem enquanto ser 
vivo ou homem-espécie, especificamente aos processos próprios da 
vida, como o nascimento, a morte, as doenças, a reprodução, entre 
outros. Assim, a primeira técnica (disciplinar) seria individualizante, 
enquanto a segunda seria massificante10. 

A nova técnica é chamada de biopoder por Foucault. Ela 
caracteriza o momento em que a política transforma-se cada vez 
mais em biopolítica11, diante da colocação da vida biológica e natural 

                                                 
essência desse direito de vida e de morte: é porque o soberano pode matar que ele exerce seu direito 

sobre a vida. É essencialmente um direito de espada. Não há, pois, simetria real nesse direito de vida 

e de morte. Não é o direito de fazer morrer ou de fazer viver. Não é tampouco o direito de deixar viver 
e de deixar morrer. É o direito de fazer morrer ou de deixar viver”. FOUCAULT, M. Em Defesa da 
Sociedade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 2012. 

8 Ibidem. FOUCAULT, M. Em Defesa da Sociedade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 202. 

Segundo o autor: “[...]mediante um poder que não é simplesmente proeza científica, mas efetivamente 

exercício desse biopoder político que foi introduzido no século XIX, faz-se tão bem as pessoas viverem 
que se consegue fazê-las viver no mesmo momento em que elas deveriam, biologicamente, estar 
mortas há muito tempo”. Idem, op. cit., p. 209. 

9 Para uma análise do surgimento da sociedade disciplinar, ver: FOUCAULT, Michel. A Verdade e as 

Formas Jurídicas. 3. ed. Rio de Janeiro: NAU, 2002. p. 53-126; e FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: 
História da Violência nas Prisões. 38. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

10 De acordo com o autor, o campo de intervenção do biopoder político está relacionado à função de 

higiene pública que a medicina no final do século XVIII alcançou, bem como aos fenômenos de pôr os 

indivíduos fora de circulação, como na velhice, nas enfermidades, nos acidentes, nas mais diversas 
anomalias, etc. Conforme ele sustenta: “é em relação a estes fenômenos que essa biopolítica vai 

introduzir não somente instituições de assistência (que existem faz muito tempo), mas mecanismos 

muito mais sutis, economicamente muito mais racionais do que a grande assistência, a um só tempo 
maciça e lacunar, que era essencialmente vinculada à Igreja. Vamos ter mecanismos mais sutis, mais 

racionais, de seguros, de poupança individual e coletiva, de seguridade, etc.”. FOUCAULT, M. Em 
Defesa da Sociedade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 205. 

11 FOUCAULT, M. Em Defesa da Sociedade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. Importa referir uma 

divergência fundamental no pensamento de Foucault e de Agamben. Enquanto o primeiro acredita que a 
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(zoé) no centro da moderna política estatal (ingresso da zoé na pólis 
ou politização da zoé). Hannah Arendt, antes da análise 

foucaultiana, já havia percebido que a vida biológica ocupava cada 
vez mais um papel central na política12. 

De qualquer forma, foi Giorgio Agamben que buscou a 
retomada das investigações de Hannah Arendt, a partir de sua análise 

sobre os totalitarismos e os campos de extermínio e concentração, e 
também de Michel Foucault, com sua abordagem acerca da 
biopolítica, procurando relacionar as análises realizadas pelos autores 
com o intuito de complementar seus trabalhos e suas pesquisas. Para 
Edgardo Castro, Agamben, em Homo Sacer13, se propõe a “enfrentar 
o que ficou sem resposta nos trabalhos de ambos [Hannah Arendt e 
Foucault]” 14 . Assim, a tarefa do autor visa justamente perceber a 

relação entre soberania e biopolítica, isto é, a maneira em que os 
dispositivos15 do poder soberano atuam sobre a vida nua16. 

Mas quem é o soberano? Agamben parte da reflexão de Carl 
Schmitt na obra Teologia Política, para quem “o soberano é aquele 
que decide sobre o estado de exceção”17. Com isso Schmitt sugere 
que “[...] o próprio exercício da decisão sobre a exceção que 
determina como tal quem é soberano”18, e não que compete a um 
soberano identificado de forma clara e reconhecido como tal por 

                                                 
biopolítica é uma técnica de poder surgida na Modernidade, o segundo defende que a capturação da vida 
humana é algo inerente à política ocidental desde suas origens, mas concorda que na modernidade houve 
uma expansão da biopolítica como forma de governamentalidade da vida humana. 

12 ARENDT, H. A Condição Humana. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.  

13 AGAMBEN, G. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 

14  CASTRO, E. Introdução à Giorgio Agamben: Uma Arqueologia da Potência. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2012, p. 59. 

15Sobre o conceito de dispositivo, ver: AGAMBEN, G. “O que é um dispositivo?” In: O que é o 
contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó: Argus, 2009, p. 25-51. 

16 CASTRO, op. cit., p.59. CASTRO, E. Introdução à Giorgio Agamben: Uma Arqueologia da Potência. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2012. p. 59. 

17 SCHMITT, C. “Teología Política I: Cuatro capítulos sobre la teoria de la soberania”. In: AGUILAR, 
H. O. (org.). Carl Schmitt: Teólogo de la Política. México: FCE, 2001, p. 23. 

18 SÁ, A. F. de. Metamorfoses do Poder: prolegômenos schmittianos a toda a sociedade futura. Rio de 
Janeiro: Via Verita, 2012, p. 26-27. 
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algum critério de legitimidade – que possui a função de estabelecer 
e garantir a ordem jurídica – a decisão soberana sobre as exceções 

jurídicas. O decisionismo schmittiano consistiria numa teoria 
jurídica que concebe a origem da soberania – e, portanto, da própria 
normatividade jurídica – como um simples ato de decisão, a partir 
de um realismo fático e político19, ausente de quaisquer vínculos 

jurídicos.  
Nesse sentido, essa teoria poderia ser entendida como “um 

exercício do poder político inteiramente arbitrário, assente 
exclusivamente no próprio poder e destituído de qualquer relação 
originária com o direito e as normas”20. Contudo, não é somente 
pela abertura do estado de exceção que se caracteriza o soberano, 
mas também por ser o portador do jus belli, isto é, “a real 

possibilidade de determinar o inimigo no caso dado por força de 
decisão própria e de combatê-lo”21 (considerando que Carl Schmitt 
entende a essência do político com base na diferenciação entre os 
amigos e os inimigos).  

 
[...] se o poder soberano se traduz, numa determinada ordem 

interna, no poder de decidir sobre o estado de exceção e a 
suspensão da legalidade normalmente em vigor, ele reflete-se, no 
plano externo, na possibilidade de decidir para um Estado sobre 

quem é amigo e inimigo desse mesmo Estado. Tal decisão 
corresponde, para Schmitt, à existência da soberania no plano 

político propriamente dito. Existir politicamente e, nessa medida, 
ser soberano quer dizer decidir sobre o amigo e o inimigo público 
ou político. E decidi-lo com as consequências que uma tal decisão 

implica: quer a possibilidade da declaração de guerra, quer o poder 
de expor ao perigo e sacrificar vidas humanas22.  
 

                                                 
19 ALMEIDA FILHO, A. 10 Lições sobre Carl Schmitt. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 25-34. 

20 SÁ, A. F. de. Metamorfoses do Poder: prolegômenos schmittianos a toda a sociedade futura. Rio de 
Janeiro: Via Verita, 2012, p. 25. 

21 SCHMITT, C. O Conceito do Político. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 48. 

22 SÁ, op. cit., p. 33. SÁ, Alexandre Franco de. Metamorfoses do Poder: Prolegômenos schmittianos a 
toda a sociedade futura. Rio de Janeiro: Via Verita, 2012. p. 33. 
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Esta perspectiva parte de uma decisão do poder soberano. O 
soberano, na leitura da teoria schmittiana de Giorgio Agamben, 

estaria ao mesmo tempo fora e dentro do ordenamento jurídico. A 
exceção seria uma espécie de exclusão da norma geral, mas que 
mantém uma relação com a norma na forma de suspensão. O estado 
de exceção, portanto, seria a situação que resulta desta suspensão23. 

Segundo Agamben: “[...] a regra que, suspendendo-se, dá 
lugar à exceção e somente deste modo se constitui como regra [...]. 
Chamemos relação de exceção a esta forma extrema da relação que 
inclui alguma coisa unicamente através de sua exclusão” 24 . A 
exceção soberana não se limita a distinguir o que está dentro e o que 
está fora, ou seja, a localização e o espaço da situação de normalidade 
e do caos, mas busca um limiar entre a inclusão e a exclusão, que 

identifica uma zona de indiferença entre fato (natureza) e direito. A 
soberania é, desse modo, “a estrutura originária na qual o direito se 
refere à vida e a inclui em si através da própria suspensão”25. 

Aqui reside uma diferença profunda entre a perspectiva de 
análise de Schmitt e Agamben, pois para o último é nessa zona de 
indeterminação que se insere a vida (nua) do homo sacer (figura do 
direito romano arcaico), que corresponde àquela vida que é matável 
(impunidade de sua morte) e insacrificável (não pode ser 
sacrificada), a vida humana que é incluída no ordenamento sob a 
forma de sua exclusão (matabilidade)26. A essência do político, ao 

                                                 
23 AGAMBEN, G. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2010, 
p. 23-25. 

24 Ibidem, p. 25. AGAMBEN, G. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. 2. ed. Belo Horizonte: 
UFMG, 2010,  p. 25 

25 Ibidem, p. 35. AGAMBEN, G. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. 2. ed. Belo Horizonte: 

UFMG, 2010, p. 35. Afirma o autor que: “O estado de exceção, logo, não é tanto uma suspensão espaço-

temporal quanto uma figura topológica complexa, em que não só a exceção e a regra, mas até mesmo 
o estado de natureza e o direito, o fora e o dentro transitam um pelo outro. É justamente nesta zona 

topológica de indistinção, que deveria permanecer oculta aos olhos da justiça, que nós devemos tentar 
em vez disso fixar o olhar” Idem, p. 43.44. 

26 AGAMBEM, G. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 16. 
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contrário da relação entre amigos e inimigos para Schmitt, reside na 
diferença entre vida política e vida nua para Agamben.  

O homo sacer é uma vida que (a) pode ser morta sem que tal 
ato seja considerado homicídio, isto é, sem que haja qualquer tipo 
de consequência em termos de responsabilização penal, pois a vida 
se situa fora do direito, e que (b) não pode ser condenada à morte 

pelos ritos judiciais, ou seja, pelo direito. A vida nua do homo sacer 
encontra-se vulnerável à violência por estar desprotegida de 
qualquer direito, mas sua vulnerabilidade “deriva de um ato de 
direito que a excluiu incluindo-a numa zona de anomia onde está 
exposta a toda violência e a qualquer violação”27. 

Nessa perspectiva, as figuras do poder soberano e do homo 
sacer possuem a mesma estrutura e apresentam-se como simétricas 

e correlatas, uma vez que “soberano é aquele em relação ao qual 
todos os homens são potencialmente homines sacri e homo sacer é 
aquele em relação ao qual todos os homens agem como 
soberanos”28. O estado de exceção, que para a teoria jurídica se 
referia a uma situação provisória de perigo factual, acaba por 
confundir-se com a própria norma29– tornando norma e exceção 
indiscerníveis – e por se tornar o paradigma e a técnica de governo 
dominante na política contemporânea30.  

Aqui a análise agambeniana mostra a influência de Walter 
Benjamin em sua análise filosófica, sobretudo por meio da famosa 
tese VIII Sobre o Conceito de História: “A tradição dos oprimidos 
ensina-nos que ‘o estado de exceção’ em que vivemos é a regra. 

Temos que chegar a um conceito de história que corresponda a essa 

                                                 
27RUIZ, C. M. M. B. “A Sacralidade da Vida na Exceção Soberana, a Testemunha e sua Linguagem: 
(Re)leituras Biopolíticas da Obra de Giorgio Agamben”. Cadernos IHU, Ano 10, n. 39, 2012, p. 4.  

28 AGAMBEM, op. cit., p. 92. AGAMBEM, G. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. Belo 
Horizonte: UFMG, 2002, p. 92. 

29 AGAMBEM, op. cit., p. 175. AGAMBEM, G. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. Belo 
Horizonte: UFMG, 2002, p. 175. 

30 AGAMBEN, G. Estado de Exceção. Homo Sacer II, 1. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 12 e 13.  
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ideia”31. Para Reyes Mate, a tese diz algo tremendo porque reconhece 
que “a democracia dos Estados democráticos é só para alguns. É 

uma crítica severa ao pensamento político por não ter visto algo tão 
enorme que, não obstante, para alguns é tão evidente”32. A tese 
reconhece que existe um estado de exceção permanente para os 
oprimidos, que para eles o estado de emergência é a regra, inclusive 

nos regimes ditos democráticos. Isso leva Agamben a perceber que 
o estado de exceção (ainda que não declarado formalmente) tornou-
se o paradigma de governo dominante dos Estados, inclusive 
daqueles considerados democráticos33. 

Se a exceção está presente dentro das próprias democracias, 
existe um local em que ela se apresenta e aparece: o espaço de 
exceção. A vida nua do homo sacer é capturada pelo poder soberano 

em um espaço (de exceção) que Agamben denominou de campo34. 
Pode-se dizer que o campo “é o espaço que se abre quando o estado 
de exceção começa a tornar-se a regra” 35 . Ele é um pedaço de 
território fora do ordenamento jurídico normal – mas não se trata 
de um espaço externo –, no qual aquilo que é excluído do 
ordenamento (a vida nua) é incluído no campo através de sua 
própria exclusão (jurídica). Logo, o campo é “a estrutura em que o 
estado de exceção, em cuja possível decisão se baseia o poder 
soberano, é realizado normalmente” 36 , havendo, assim, uma 
indiscernibilidade entre fato (quaestio facti) e direito (quaestio 
iuris), quer dizer, um híbrido de direito e de fato, o que torna, 

                                                 
31 BENJAMIN, W. “Sobre o Conceito da História”. In: BARRETO, J. (org.). Walter Benjamin: O Anjo da 
História. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 13. 

32 MATE, R. Meia-Noite na História: Comentários às Teses de Walter Benjamin Sobre o Conceito de 
História. São Leopoldo: UNISINOS, 2011, p. 162. 

33 AGAMBEN, G. Estado de Exceção. Homo Sacer II, 1. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 13. 

34 Sobre o conceito de campo para Agamben, ver: AGAMBEN, G. ¿Qué es um Campo? Artefacto. 
Pensamientos sobre la técnica. Buenos Aires, nº. 2, março 1998. 

35 AGAMBEM, G. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 175-
176. 

36 Ibidem, p. 176-177. AGAMBEM, G. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. Belo Horizonte: 
UFMG, 2002, p. 176-177. 
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consequentemente, impossível questionar a legalidade ou ilegalidade 
do que acontece em seu espaço. Toda forma de vida e toda norma 

podem ser virtualmente capturadas nesse espaço de exceção. Por 
isso “el campo es el paradigma mismo del espacio político, en el 
punto en que la política deviene biopolítica y el homo sacer se 
confunde virtualmente con el ciudadano”37.  

Em suma: o estado de exceção não é exterior nem interior ao 
ordenamento jurídico, mas sim uma zona de indiferença que se abre 
com a suspensão da norma, em que dentro e fora não se excluem, 
mas se indeterminam, ou seja, a estrutura topológica do estado de 
exceção é estar-fora e, ao mesmo tempo, pertencer 38 . A norma, 
embora suspensa, não é abolida, isto é, a norma suspensa não deixa 
de estar em vigor. Em outras palavras: a norma não se aplica, mas 

permanece vigente. Contudo, a questão central desta suspensão é a 
criação de uma situação que torne possível a aplicação da norma, 
tendo em vista que o “estado de exceção separa, pois, a norma de sua 
aplicação para tomar possível a aplicação. Introduz no direito uma 
zona de anomia para tomar possível a normatização efetiva do real”39. 

O estado de exceção abre um espaço em que, de um lado, a lei 
permanece em vigor, mas sem aplicabilidade (pois não têm “força”), 
e, por outro lado, atos que não têm validade legal adquirem sua 
“força”. Sendo assim, o estado de exceção se mostra como um espaço 
de anomia em que vigora uma “força-de-lei” sem lei. Conclui-se, 
portanto, que para a aplicação da norma é necessário suspender sua 
aplicação através da produção de uma exceção40. 

O filósofo italiano compara a estrutura do estado de exceção 
ao estado de natureza hobbesiano, em que vigora a guerra de todos 
contra todos e o homem é o lobo do homem (homo hominis lupus). 

                                                 
37 AGAMBEN, G. ¿Qué es um Campo? Artefacto. Pensamientos sobre la técnica. Buenos Aires, nº. 2, 
março 1998, p. 6. 

38 AGAMBEN, G. Estado de Exceção. Homo Sacer II, 1. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 39-57. 

39 AGAMBEN, G. Estado de Exceção. Homo Sacer II, 1. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 58. 

40 Ibidem, p. 61-63. AGAMBEN, G. Estado de Exceção. Homo Sacer II, 1. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 
2004, p. 61-63.  
 



64 | Walter Benjamin & Sigmund Freud: encontros contemporâneos 
 

Estado de exceção e estado de natureza são duas faces do mesmo 
processo topológico complexo, no qual torna indistinguível aquilo 

que é externo e interno, ou seja, o estado de natureza e o estado de 
direito, a exceção e a regra, o fora e o dentro, pois eles transitam um 
pelo outro41. O estado de exceção transita pelo estado de direito, e 
vice-versa. Um faz parte do outro e, em última análise, um funda e 

fundamenta o outro. Se pensarmos no estado de natureza como algo 
anterior à civilização e o associarmos à barbárie da guerra de todos 
contra todos, teremos que admitir, na linha teórica de Agamben, que 
a barbárie (estado de natureza ou estado de exceção) transita pela 
própria civilização (representada pelos estados de direito) e dela é 
indissociável.  

 

3 Cultura x Barbárie: o mal-estar na civilização 
 
Embora seja um local comum a repartição entre barbárie e 

cultura, precisamos compreender, com a ajuda de Ruth Maria Chittó 
Gauer, que os padrões de comportamento social violentos não estão 
à margem da cultura, mas sim a compõe como um elemento 
estrutural e estruturante42. Em sentido similar, Walter Benjamin 
expõe em sua sétima tese Sobre o Conceito de História: “[...] Nunca 
houve um monumento de cultura que não fosse também um 
monumento de barbárie. E, assim, como a cultura não é isenta de 
barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da 
cultura”43. Ambas leituras, portanto, não contrapõe a barbárie à 

cultura. Muito pelo contrário. Barbárie e cultura fazem parte de um 
mesmo processo, ou melhor, a barbárie não pode ser separada da 
cultura, assim como a cultura não pode ser separada da barbárie. 
Nessa acepção também pode ser compreendida a tese VIII (“A 

                                                 
41 AGAMBEM, G. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 43-45. 

42 GAUER, R. M. C. “Alguns Aspectos da Fenomenologia da Violência”. In: GAUER, G. J. C.; GAUER, 
R. M. C. A Fenomenologia da Violência. Curitiba: Juruá, 2000, p. 13. 

43  BENJAMIN, W. “Sobre o conceito de história”. In: BENAJIM, W. Obras Escolhidas. São Paulo: 
Brasiliense, 1985, p. 224. 
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tradição dos oprimidos ensina-nos que ‘o estado de exceção’ em que 
vivemos é a regra. Temos que chegar a um conceito de história que 

corresponda a essa ideia”44), pois ela mostra a permanência da 
barbárie – representada pelo estado de exceção – dentro da cultura 
– representada pelos estados democráticos de direito.  

Pode-se, ainda, interpretar as teses benjaminianas com a 

leitura freudiana da cultura e de seu mal-estar. Na obra O Mal-Estar 
na Cultura (1930), considerado um dos trabalhos mais importantes 
de Sigmund Freud, o psicanalista propõe retomar e discutir questões 
narcísicas e institucionais, buscando relacionar a constituição 
psíquica e as formas de enlaces sociais. Freud afirma haver uma 
quota de agressividade relacionada aos instintos dos indivíduos, 
considerando-a o maior impedimento à civilização, e também o seu 

constituinte. Demonstra que a cultura está relacionada ao saber e ao 
poder que os homens desenvolveram para dominar as forças da 
natureza e adquirir bens para satisfação das necessidades humanas, 
contrapondo-se e complementando-se à barbárie no contexto social. 
Nesse sentido, compreende-se a temática da cultura e da barbárie 
relacionada à questão da lei e das instituições sociais como 
reguladores das relações sociais. O texto propõe o prenúncio de uma 
cultura violenta e destruidora, e entende o próprio processo 
civilizador como o agente de destruição da espécie humana45. 

Já anteriormente, na obra Totem e Tabu (1913), Freud propõe 
que a cultura se funda na culpa resultante do assassinato do pai 
primitivo e na consequente instauração dos dois tabus a ele 

associados: a submissão à autoridade do pai e a proibição do incesto. 
Sendo assim, a cultura nasceria da interiorização da repressão, 
sendo esta necessária para domar as pulsões sexuais que, caso 
contrário, conduziriam à mera satisfação egoísta dos indivíduos – 

considerando, à barbárie. Para Freud, a noção de lei está ligada ao 

                                                 
44 BENJAMIN, W. “Sobre o Conceito da História”. In: BARRENTO, J. (trad.). Walter Benjamin: O Anjo 
da História. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 13. 

45 FREUD, S. O Mal-estar na Cultura (1930). 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 2017.  
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parricídio e ao incesto, proibições instauradoras da condição 
humana. Nessa perspectiva, a partir da repressão, a força vital das 

pulsões pode se converter de antissocial para uma força pró-social, 
o que permite o processo civilizatório46. 

Outro momento crucial da teoria da cultura de Freud é sua 
obra Além do Princípio de Prazer, na qual reformula sua teoria 

pulsional e apresenta a ideia de uma pulsão de morte. Freud remete 
o conflito psíquico, até então relacionado ao sentimento de culpa, 
para um confronto entre pulsões, considerando-o ontológico. Com 
isso, situa a destrutividade e, consequentemente, a barbárie, na 
própria natureza humana47. Mais tarde, nos escritos sobre o mal-
estar na cultura, justificará a inevitabilidade do sentimento de culpa 
e do mal-estar em qualquer organização social48. 

De acordo com Freud, qualquer tipo de sujeira parece 
incompatível com a cultura, que almeja a beleza através da limpeza 
e da ordem49. Sujeira ou impureza, já ensina Mary Douglas, “é aquilo 
que não pode ser incluído, se se quiser manter um padrão”50, isto é, 
caso queira-se manter uma ordem, já que “a sujeira é, 
essencialmente, desordem”51. A manutenção da ordem pressupõe a 
pureza e, em consequência, a limpeza e a higiene. A representação 
da pureza e da limpeza, segundo Ruth Gauer, “pretende eliminar a 
entrada do grotesco, do monstruoso, do feio, do disforme, do 
violento, em resumo, de todos os modelos perigosos para as 

                                                 
46 FREUD, S. Totem e Tabu (1913). In: Obras Completas. Vol. XIII. Edições Standard brasileira das 
obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

47 FREUD, S. Além do Princípio do Prazer (1920). In: Obras Completas. Vol. XIV. Edições Standard 
brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

48 FREUD, S. O Mal-estar na Cultura (1930). 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 2017. 

49 Ibidem, p. 94. FREUD, S. O Mal-estar na Cultura (1930). 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 2017, p. 94. 

50 DOUGLAS, M. Pureza e Perigo. São Paulo: Perspectiva, 2010, p. 55-56. 

51 Ibidem, p. 12. DOUGLAS, M. Pureza e Perigo. São Paulo: Perspectiva, 2010, p. 12. 
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convenções estabelecidas pela civilização”52. Ela pretende eliminar o 
bárbaro e a barbárie.  

A beleza, a ordem e a limpeza possuem, portanto, uma 
posição privilegiada dentre as exigências culturais. 
Consequentemente, a feiura, a desordem (ou o caos) e a sujeira – 
representadas, sobretudo, pela violência e pela barbárie – são 

aspectos que a cultura pretende eliminar. Para a Psicanálise, a 
própria Lei, que proíbe a violência e demais comportamentos 
considerados agressivos ou abusivos, tem suas origens nos 
interesses violentos de grupos sociais53.  

Nesse sentido, podemos pensar no próprio estado de exceção 
como mecanismo jurídico-político que pretende, ao menos 
formalmente, impedir situações de calamidade e perigo factual 

relacionadas à barbárie, mas que, na verdade, atua estruturalmente 
de forma a fomentar a própria barbárie ao deixar a vida nua 
completamente vulnerável a qualquer tipo de violência. Castor 
Bartolomé Ruiz defende que a exceção soberana como técnica 
biopolítica de governo é utilizada para controlar populações 
consideradas perigosas e indesejadas para a ordem jurídico-social. 
Segundo ele, quem possui o poder de decidir quais os critérios que 
permitem considerar pessoas ou grupos sociais como ameaças à 
ordem, ou seja, quem decide a respeito da periculosidade de uma 
vida ou grupo para a ordem é, no fundo, o soberano54. 

Para a psicanalista Elisabeth Roudinesco, a Psicanálise 
representa um “avanço da civilização sobre a barbárie”55, na medida 

em que enfatiza a ideia do homem como ser livre por sua fala e de que 

                                                 
52 GAUER, Ruth Maria Chittó. A Fundação da Norma: para Além da Racionalidade Histórica. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2011, p. 78. 

53 LOURENÇO, L. C. D. “Reflexões sobre a violência e o homem contemporâneo”. Revista Psicologia: 
Ciência e Profissão, Brasília, v. 24, n. 1, mar. 2004, p. 64-73. 

54 RUIZ, C. M. M. Bartolomé. “A Sacralidade da Vida na Exceção Soberana, a Testemunha e sua 

Linguagem: (Re)leituras Biopolíticas da Obra de Giorgio Agamben”. Cadernos IHU. Ano 10, n. 39, 2012, 
p. 5. 

55 ROUDINESCO, E. Por que a Psicanálise? Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2000, p. 9. 
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suas ações e seu destino não se restringem ao seu âmbito biológico e 
racional, visto que por via dela que se difundiu o entendimento do 

indivíduo por meio dos mecanismos psíquicos inconscientes. 
Freud entende que a disposição para a transgressão e a 

violência está na origem da cultura, no mito do assassinato do pai 
primordial que a funda, no ódio primordial que surge como sombra 

da imagem narcísica, e na aniquilação repetitiva dos dominados 
pelos dominadores 56 . Nessa senda, a teoria psicanalítica 
compreende que a disposição para a violência está em todos nós; e, 
do mesmo modo, a repressão desses instintos e a conformação do 
comportamento à ordem e ao processo civilizatório ocorrem, em 
maior ou menor grau, em todos os indivíduos. 

Nesse cenário, a ordem, segundo Freud, seria uma forma de 

“compulsão à repetição que, uma vez instituída, decide quando, onde 
e como alguma coisa deve ser feita”57. A questão da repetição em 
Psicanálise acompanha os escritos de Freud desde o início de sua 
prática clínica e do desenvolvimento de sua teoria. Contudo, dois 
momentos específicos dos escritos freudianos tratam mais 
diretamente dessa temática: a obra Recordar, Repetir e Elaborar e, 
posteriormente, a obra Além do Princípio do Prazer. Foi nesta última 
que Freud desenvolveu o conceito, e refere que “[...] na vida psíquica 

                                                 
56 FREUD, S. Totem e Tabu (1913). In: Obras Completas. Vol. XIII. Edições Standard brasileira das 
obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

57 FREUD, S. O Mal-estar na Cultura. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 2017, p. 94-95. Nesse sentido, a tese 

de Philippe Lacoue-Labarthe e de Jean-Luc Nancy, segundo a qual o nacional-socialismo somente pode 

ser compreendido como um projeto estético de embelezamento social, encontra sentido com a leitura 
freudiana. LACOUE-LABARTHE, P.; NANCY, J. O Mito Nazista. São Paulo: Iluminuras, 2002. Da 

mesma forma, a tese de Zygmunt Bauman, em Modernidade e Holocausto, que demonstra como o 

holocausto foi concebido dentro do projeto da modernidade, e não como uma loucura fora de rumo 
de uma sociedade, também encontra azo a partir da leitura freudiana. Importante lembra a 

advertência do sociólogo polonês: “[...] nenhuma das condições que tornaram Auschwitz possível 

realmente desapareceu e nenhuma medida efetiva foi tomada para evitar que tais possibilidades e 
princípios gerem catástrofes semelhantes a Auschwitz”. BAUMAN, Z. Modernidade e Holocausto. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 30. 
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há realmente uma compulsão à repetição, que sobrepuja o princípio 
do prazer”58. 

Nesse texto, o psicanalista buscou pensar sobre aquelas 
experiências do passado que não possibilitam prazer e não são 
originárias dele, mas que, mesmo assim, os sujeitos tendem a trazer 
de volta ao presente. Não se trata mais de pensar no comportamento 

humano apenas a serviço do princípio do prazer, mas sim daquilo 
que denominou de “compulsão à repetição”, que acontece, 
sobretudo, diante de situações traumáticas e que apresenta um 
caráter impulsivo e, quando está em oposição ao princípio do prazer, 
um caráter demoníaco59. Em uma releitura da psicanálise freudiana, 
Adorno defendeu que “os fenômenos propriamente críticos da 
psicologia, os sintomas em sentido mais amplo, sempre obedecem 

ao esquema da compulsão à repetição”60.  
O trauma tem uma impaciência fundamental: a de ser 

revivido ad aeternum. “O trauma, paradoxalmente, é uma droga, e 
o traumatizado, um viciado nessa droga”61, refere Juan-David Nasio. 
O retorno compulsivo do passado traumático que explode no 
presente através de um sintoma ou de uma ação impulsiva pode ser 
denominado de repetição patológica62. Embora tais perspectivas de 
análise psicanalítica se refiram psicologicamente ao plano do 
indivíduo, Paul Ricoeur entende ser possível falar, a partir da 
psicanálise freudiana63, em traumatismos coletivos e em feridas da 

                                                 
58 FREUD, S. Além do Princípio do Prazer. In: Obras Completas, Volume 14. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p. 135. 

59  FREUD, Sigmund. Além do Princípio do Prazer. In: Obras Completas, Volume 14. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, p. 120-178. 

60 ADORNO, T. Ensaios de Psicologia Social e Psicanálise. São Paulo: UNESP, 2015, p. 5. 

61 NASIO, J. Por que repetimos os mesmos erros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2013, p. 40. 

62 Sobre a repetição patológica, ver: NASIO, J. Por que repetimos os mesmos erros. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2013, p. 43-63. 

63  Nesse sentido, Sigmund Freud expôs em O Mal-estar na Cultura: “Eu não diria que semelhante 
tentativa de transferir a psicanálise para o âmbito da comunidade cultural fosse absurda ou condenada 

à esterilidade. Mas seria preciso muita cautela, sem esquecer de que se tratam, afinal, apenas de 

analogias, e de que é perigoso, não apenas no caso de seres humanos, mas também no caso de 
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memória coletiva 64 , que tendem à compulsão de repetição. À 
compulsão de repetição se deve, segundo o autor, contrapor o 

trabalho de rememoração65. 
 

4 Compulsão à Repetição da Ordem Jurídico-Política 
 

A ordem jurídico-política e social, portanto, é mantida em 
virtude de uma compulsão à repetição que visa assegurar, em último 
caso, o status quo. Em Zur Kritik der Gewalt66, Walter Benjamin 

                                                 
conceitos, arrancá-los da esfera em que nasceram e se desenvolveram”. FREUD, S. O Mal-estar na 
Cultura. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 2017, p. 183. 

64 HALBWACHS, M. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2003. 

65 Importante salientar a distinção que Paul Ricoeur faz entre rememoração, recordação e memorização: 

“Com a rememoração, enfatiza-se o retorno à consciência despertada de um acontecimento reconhecido 

como tendo ocorrido antes do momento em que esta declara tê-lo sentido, percebido, sabido. A marca 

temporal do antes constitui, assim, o traço distintivo da recordação, sob a dupla forma da evocação 
simples e do reconhecimento que conclui o processo de recordação. A memorização, em contrapartida, 

consiste em maneiras de aprender que encerram saberes, habilidades, poder-fazer, de tal modo que estes 

sejam fixados, que permaneçam disponíveis para uma efetuação, marcada do ponto de vista 
fenomenológico por um sentimento da facilidade, de desembaraço, de espontaneidade”. RICOEUR, P. A 
Memória, a História, o Esquecimento. Campinas: UNICAMP, 2007, p. 73. 

66 É preciso fazer uma ressalva sobre a tradução e o significado da palavra Gewalt em alemão. Ela pode 
significar tanto poder, quanto violência. Jacques Derrida analisa essa possibilidade semântica em sua obra 

Força de Lei. DERRIDA, J. Força de Lei: O Fundamento Místico da Autoridade. São Paulo: Martins Fontes, 

2010. Por outro lado, Castor Bartolomé Ruiz defende que a tradução mais adequada seria para a palavra 
“força”, como se pode ver no seguinte trecho: “Tomado o conceito de Gewaltno sentido de força, a tese de 

Benjamin sobre a co-implicação insuperável da força com o direito é realmente incontestável. Todo o 

direito e ordem social se institui por um ato de força e se preserva pela continuidade da mesma. Porém, 
se interpretarmos o termo Gewalt no sentido estrito de violência, sua tese é constatável em muitos casos 

históricos, porém é muito discutível como tese geral que deva ser aplicada a todo tipo de relação social e 

em todas as instituições sociais”. RUIZ, C. M. M. B. A Justiça Perante uma Crítica Ética da Violência. In: 
RUIZ, C. M. M. B. (Org.). Justiça e Memória: Para uma Crítica Ética da Violência. São Leopoldo: UNISINOS, 

2009, p. 87-111. De qualquer forma, aprendemos com o próprio Walter Benjamin que a “fidelidade da 

tradução das palavras isoladas quase nunca consegue restituir completamente o significado que estas têm 

no original”. BENJAMIN, Walter. A Tarefa do Tradutor. In: BRANCO, L. C. (Org.). A Tarefa do Tradutor, 
de Walter Benjamin: Quatro Traduções para o Português. Tradução de Fernando Camacho. Belo 

Horizonte: UFMG, 2008, p. 37.Embora a tradução isolada de Gewalt possa trair o significado que ela tem 

no original, acreditamos que o mesmo não acontece se compreendermos o espírito crítico do escrito em 
sua época. Nesse contexto, entender o sentido da palavra como poder, violência ou força são todas 

interpretações possíveis, de modo que nenhuma pode ser considerada como semanticamente equivocada. 

No entanto, isso não retira a necessidade de justificar a utilização da nossa opção terminológica nesta 
investigação. Optamos por empregar a tradução de Gewalt enquanto “poder”, pois, como se verá ao longo 

do escrito, consideramos que o poder de polícia é esse poder de instituir e manter o direito de que trata a 

filosofia benjaminiana. E mais, compreender Gewalt como poder nos aproxima ainda mais de nosso 
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percebeu que o direito vê o poder nas mãos dos indivíduos como um 
perigo de subversão da ordem jurídica e social estabelecida. O 

direito, portanto, aspira ao monopólio do poder. Visa sempre 
conservar-se. Sua intenção não é de garantir os fins do direito, mas 
o próprio direito. Por isso a figura do “grande criminoso” é tão 
temida pelo Estado: não pelos seus atos em si, mas pela possibilidade 

de suscitar uma admiração secreta do povo ao ameaçar a ordem 
jurídica vigente, ameaçando instituir um novo direito 67 . Diante 
dessa análise, o filósofo sustentava que o poder separava-se em duas 
categorias jurídico-políticas: o poder instituinte ou fundador e o 
poder mantenedor ou conservador. 

O primeiro poder é aquele que funda, institui ou inaugura 
uma ordem jurídica e, em última análise, o próprio direito (die 

rechtsetzende Gewalt). Trata-se, segundo a leitura de Jacques 
Derrida em Força de Lei, de um golpe de força e uma violência 
performativa que não é justa nem injusta, não é legal nem ilegal, não 
é legítima nem ilegítima. O momento fundador constitui-se numa 
decisão que não está vinculada a nenhuma fundação jurídica 
                                                 
referencial teórico foucaultiano, relação que o próprio Castor Bartolomé Ruiz já havia identificado as 

semelhanças: “Propomos traduzir a seguir o termo Gewalt pelo conceito força, que em muitos casos será 
uma força violenta, mas em outros não. Neste sentido o conceito de força como elemento constituinte de 

toda a relação social se aproximaria muito ao conceito de poder desenvolvido por Foucault. A força, 

entendida como poder, é constitutiva e instituinte de todas as relações sociais. Não há relação humana 
que não seja uma relação de poder. Porém nem todo o poder é uma forma de dominação. O poder é 

sempre uma potência da ação humana que influencia a vida dos outros. Essa influência ou interferência 

pode ajudar o outro sem oprimi-lo ou explorá-lo. Em todas as hipóteses a relação entre as pessoas se dá 
como relação de poder. Ajudar o outro é ter o poder de promovê-lo, de fazer crença por si mesmo. Em 

qualquer caso o poder é uma mediação necessária das relações humanas. Neste sentido o conceito de força 

proposto por Benjamin também poderia ser interpretado como poder. O que aproxima o sentido da força 

de Benjamin ao conceito de poder de Foucault. Ambos existem como potência constitutiva das relações 
sociais, sem elas simplesmente não existe a sociedade. Porém ambas podem ser utilizadas de forma justa 

ou injusta, humanizadora ou alienante, opressora ou libertadora. O poder e a força inerente ao direito ou 

a qualquer outra instituição são potência, enquanto potência estão abertas ao sentido significativo que as 
venha utilizar. A mercadoria, o direito, o Estado, as finanças, a educação, a religião ou qualquer outra 

forma institucional existe pela força e com o poder, mas ambos existem como potência que pode utilizá-

los justa ou injustamente. A justiça ou a injustiça da força e do poder dependerá de como essas instituições 
sociais afetem à alteridade humana; ou seja, a dimensão ética é a instância que julga a justiça da força e 
do poder”. Idem.  

67  BENJAMIN, W. “Sobre a Crítica do Poder como Violência”. In: BARRENTO, J. (Trad.). Walter 
Benjamin: O Anjo da História. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 63 e 66. 
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preexistente, ou seja, a nenhum direito prévio, que não poderia 
garantir, contradizer ou invalidar a nova fundação política. Isso é o 

que levou o filósofo franco-argelino dizer que a fundação e a origem 
da autoridade e da lei não podem apoiar-se senão sobre elas 
mesmas, isto é, constituem-se como uma violência sem 
fundamento. Eis o fundamento místico da autoridade68. 

É justamente este poder fundador ou instituinte que o Estado 
teme, o qual é capaz de legitimar (begründen), justificar e transformar 
as relações de direito (Rechtsverhältnisse), se apresentando como 
portador de um direito ao direito. A fundação dos Estados advém de 
uma situação revolucionária que inaugura a nova ordem jurídica e tal 
fundação sempre se dá de forma violenta, mesmo que não ocorram 
os tão frequentes crimes, massacres, genocídios, expulsões e 

deportações que costumam acompanhar as fundações estatais. Tais 
momentos violentos são, em si mesmos, indecifráveis e 
ininterpretáveis. A violência é o que suspende o direito, pois ela 
“interrompe o direito estabelecido para fundar outro. Esse momento 
de suspense, essa epokhé, esse momento fundador ou revolucionário 
do direito é, no direito, uma instância de não-direito”69. 

O poder conservador, por outro lado, é aquele que confirma, 
conserva, assegura, mantém a aplicabilidade e a permanência do 
direito (die rechtserhaltende Gewalt)70. Na visão de Jacques Derrida, 
ao fazer esta distinção Walter Benjamin precisa conceber que um 
poder não pode ser radicalmente heterogêneo em relação ao outro, 
uma vez que o próprio poder que funda é necessariamente repetido 

por aquele poder que conserva o direito71. Aqui nota-se o caráter 

                                                 
68 DERRIDA, J. Força de Lei: O Fundamento Místico da Autoridade. São Paulo: Martins Fontes, 2010, 
p. 24-26. 

69 Idem, p. 84. DERRIDA, J. Força de Lei: O Fundamento Místico da Autoridade. São Paulo: Martins 
Fontes, 2010, p. 84. 

70  BENJAMIN, W. “Sobre a Crítica do Poder como Violênci”a. In: BARRENTO, J. (Trad.). Walter 
Benjamin: O Anjo da História. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 73. 

71 DERRIDA, op. cit., p. 64. ERRIDA, J. Força de Lei: O Fundamento Místico da Autoridade. São Paulo: 
Martins Fontes, 2010, p. 64. 
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freudiano da compulsão à repetição. Por isso, Jacques Derrida 
propõe que a violência fundadora (Rechtsetzende Gewalt) deve 

envolver a conservadora do direito (Rechtserhaltende Gewalt), não 
podendo romper com ela. Isso é aquilo que, em sua interpretação, 
denominou de contaminação diferencial e nós propomos pensar 
como uma compulsão à repetição do poder instituinte enquanto 

poder conservador;. Ou seja: uma compulsão à repetição da 
fundação da ordem jurídico-política72. 

 
5 Considerações finais 

 
Desde o início do desenvolvimento da teoria psicanalítica, fica 

premente a preocupação de Sigmund Freud em articular a vida 

psíquica individual com a vida social e os limites que o processo 
civilizatório impõe ao indivíduo. Em nome das exigências culturais, a 
satisfação pulsional é restrita, também em seus aspectos agressivos e 
destrutivos. Embora os indivíduos ganhem com isso a possibilidade 
de conviver em sociedade, ressentem-se profundamente e 
demonstram dificuldades para tais renúncias, visto que “a cultura é, 
pois, construída sobre a base da repressão, o que faz com que o 
homem cultive uma hostilidade permanente contra ela” 73 , 
culminando no que Freud propôs como mal-estar na cultura. 

Freud propõe também o conceito e compreensão da 
compulsão à repetição, a qual “traz de volta aquelas vivências do 
passado que não contêm nenhuma possibilidade de prazer”74, e que 

                                                 
72 A instituição do Estado Moderno na qual se encontram essas duas formas de poder é a polícia. Não 

se verifica a separação entre o poder que institui e o poder que mantém o direito na instituição policial. 
Segundo Benjamin o poder policial: “É um poder instituinte do Direito – porque, não sendo sua função 

promulgar leis, pode decretar medidas com validade jurídica – e que mantém o Direito, porque se coloca 

à disposição daqueles fins”. BENJAMIN, W. “Sobre a Crítica do Poder como Violência”. In: BARRENTO, 

J. (Trad.). Walter Benjamin: O Anjo da História. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 68-69. Em suma, 
o poder de polícia tende compulsivamente à repetição da manutenção da ordem jurídica fundadora.  

73  LOUREIRO, I. “Luzes e sombras: Freud e o advento da Psicanálise”. In: JACÓ-VILELA, A. M.; 
FERREIRA, A. A. L. História da Psicologia: rumos e percursos. Rio de Janeiro: NAU Ed., 2013, p. 382-383. 

74 FREUD, S. Além do Princípio do Prazer. In: Obras Completas, Volume 14. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p. 230. 
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também a seu tempo não puderam trazer satisfações, mas que se 
repetem. Nesse sentido, a compulsão à repetição pode ser 

compreendida como um impulso à ação, a qual substitui o recordar 
e se opõe ao saber. No entendimento proposto no presente texto, a 
partir de reflexões acerca das teses de Walter Benjamin e outros 
autores em articulação com a teoria psicanalítica freudiana, infere-

se haver uma compulsão à repetição da fundação da ordem jurídico-
política, isto é, repete-se por (com)pulsão o poder instituinte como 
poder conservador.   
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Júpiter Maçã: 

um dândi porto alegrense1 
 

Cesar Marcos Casaroto Filho2 
 
 
Em uma sociedade massificadora em que, cada vez mais, 

rendido ao mercado, o indivíduo perde a sua subjetividade para um 
modelo de sociedade calcado no consumo pelo consumo (religião da 
Modernidade), quem, além do artista, pode ainda se considerar um 
sujeito? Em uma época em que os meios de comunicação operam 
no ego dos indivíduos causando-lhes o que Giorgio Agamben 3 
denomina “viscosidade psíquica”, em que tudo parece ter se 
convertido em um simples e contínuo zapear do controle remoto, 
sói discutirmos o texto atualíssimo de Walter Benjamin, Charles 
Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo4, a fim de pensarmos o 
que ainda resta de singularidade. Ciente da aceleração vertiginosa 
do dinamismo da metrópole parisiense, um dos motores 
econômicos da Europa no século XIX, o flâneur se perde na 

multidão. Ele faz parte dessa aceleração, desse cromatismo de coisas 
e seres, desse comércio de gente e objetos. Para Benjamin, “nesse 

                                                 
1 Ensaio realizado para a disciplina Ética e contemporaneidade: críticas filosóficas à violência I, 2017/2, 
ministrada pelo professor Doutor Ricardo Timm de Souza. 

2 Mestre em Letras/Teoria da Literatura (2017), pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul. Doutorando pela mesma instituição.  

3 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009. 

4  BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. 
 



78 | Walter Benjamin & Sigmund Freud: encontros contemporâneos 
 

mundo o flâneur está em casa [...] para si mesmo obtém o remédio 
infalível contra o tédio que facilmente prospera sob o olhar do 

basilisco de um regime reacionário saturado” 5 . Ora, por que o 
flâneur está entediado? Tal como o dândi que, conforme Charles 
Baudelaire6, é um entediado nascido nos períodos de decadência, o 
flâneur se entedia em uma época em que a sociedade não parece 

mais responder às questões existenciais, bem como políticas. Filho 
do sujeito romântico, o flâneur sabe que o mundo não está 
justificado. As certezas não mais existem. É a decadência. Benjamin, 
ao falar do flâneur de Edgar Poe, afirma: “Para Poe, o flâneur 
[melancolicamente] é acima de tudo alguém que não se sente seguro 
em sua própria sociedade”7. Sem balizas com as quais se apoiar, o 
sujeito flanante, ou o poeta, deseja a massa, mas com consciência do 

mal da massificação. 
Vale lembrar que, ao colocar em pauta o flâneur e o basbaque, 

Benjamin lembra, ao citar Victor Fournel, que  
 
não se deve confundir o flâneur com o basbaque; existe aí uma 

nuance a considerar... O simples flâneur está sempre em plena 
posse de sua individualidade; a do basbaque, ao contrário, 
desaparece. Foi absorvida pelo mundo exterior...; este o inebria até 

o esquecimento de si mesmo. Sob a influência do espetáculo que 
se oferece a ele, o basbaque se torna um ser impessoal; já não é um 

ser humano; é o público, é a multidão8. 
 

Enquanto o basbaque, submerso pelos brilhos da multidão, 

torna-se impessoal e, portanto, deixa de ser um indivíduo, o flâneur 
submerge na massa à procura de uma expressão particular, um 
pensamento próprio. Enquanto o basbaque vive as luzes do 
                                                 
5  BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 35. 

6 BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

7  BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 45.  

8  BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 69. 
 



Cesar Marcos Casaroto Filho | 79 
 

momento atual, sem questionar a sociedade, o flâneur é 
contemporâneo, conforme Agamben9, na medida em que olha para 

os brilhos do presente à procura dos pontos negros. O 
contemporâneo jamais está inteiramente conforme ao tempo 
presente, o dia de hoje o cegaria. Para se pensar o presente é 
necessário um anacronismo. 

Em uma sociedade composta por indivíduos indiferentes uns 
aos outros, o flâneur, conforme Benjamin, também ele uma 
mercadoria, cria o seu isolamento ao procurar preencher o vazio. 
Tal como o trapeiro, o flâneur, que é o poeta moderno, deve 
conhecer o lixo da sua cidade para, recolhendo-o, transformá-lo em 
“seu assunto heróico” 10 . Em uma belíssima passagem em que 
relaciona o trapeiro ao poeta, Benjamin alega: 

 
Trapeiro ou poeta – a escória diz respeito a ambos; solitários, 

ambos realizam seu negócio nas horas em que os burgueses se 
entregam ao sono; o próprio gesto é o mesmo em ambos. Nadar 
fala do andar abrupto de Baudelaire; é o passo do poeta que erra 

pela cidade à cata de rimas; deve ser também o passo do trapeiro 
que, a todo instante, se detém no caminho para recolher o lixo em 
que tropeça11. 

 

Ora, quem é o herói do poeta moderno? Para falarmos do 
herói é necessário primeiro discutirmos o ato heroico. Para 
Benjamin, 

 

o herói é o verdadeiro objeto da modernidade. Isso significa que, 
para viver a modernidade, é preciso uma constituição heróica. 
Balzac era também da mesma opinião. Com ela, Balzac e 

Baudelaire se contrapõem ao romantismo. Transfiguram a paixão 

                                                 
9 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009. 

10  BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 78.  

11  BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 78-79. 
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e o poder decisório; já o romantismo glorifica a renúncia e a 

entrega12. 
 

Ao contrário do Romantismo, que parece estar calcado em 
uma melancolia entreguista, o herói moderno, almejado por 
Baudelaire, é aquele que, com virilidade, tornar-se-á clássico algum 
dia, fruto de uma poesia feita para ser Antiguidade, e eu poderia 

dizer: contemporânea. Ainda, conforme Benjamin: “a modernidade 
deve manter-se sob o signo do suicídio, selo de uma vontade heróica, 
que nada concede a um modo de pensar hostil. Esse suicídio não é 
renúncia, mas sim paixão heróica”13. Não renunciando ao mundo e 
à vida, a melancolia de Baudelaire14 – Spleen – é antes um atentado 
aos costumes burgueses e ao individualismo exacerbado, é antes a 
procura por uma expressão, por uma singularidade, um código 

próprio, original, é antes resistência à industriosidade de uma 
sociedade calcada na “especialidade”. Ocioso, na contramão de uma 
cultura voltada para a produtividade, o poeta flanante “caminha 
como uma personalidade, protestando assim contra a divisão do 
trabalho que transforma as pessoas em especialistas. Protesta 
igualmente contra a sua industriosidade”15.  

Um fato curioso e fundamental para a minha análise é o que, 
ainda acerca da resistência do flâneur na Paris do século XIX, traz, 
com humor, Benjamin na seguinte passagem:  

 

Por algum tempo, em torno de 1840, foi de bom-tom levar 
tartarugas a passear pelas galerias. De bom grado, o flâneur 

                                                 
12  BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 73. 

13  BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 74-75. 

14 BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.  

15 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 50.  
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deixava que elas lhe prescrevessem o ritmo de caminhar. Se o 

tivessem seguido, o progresso deveria ter aprendido esse passo16. 
 

Ébrio, deixando-se levar pelas passagens parisienses, o 
flâneur baudelairiano tem um ritmo próprio. É porque tem 
consciência de que não é apenas um, mas uma multidão que, tal qual 
um “caleidoscópio”17, o flâneur pode ser todos e ninguém. Inebriado 

pelas ruas, pela multidão, pelos excessos, o poeta erra, à revelia, à 
cata de versos para comporem a sua escritura, a sua assinatura. O 
poeta está em busca do seu herói. O herói moderno, no entanto, não 
existe. É por meio de um trabalho hercúleo que Baudelaire, 
conforme Benjamin, busca “dar forma à modernidade”18. Por meio 
de um ritmo próprio, o poeta moderno dá significados singulares, 
existentes somente na sua escritura, para o mundo e os seres. Trata-

se de uma ética, de uma forma de estar no mundo apresentada por 
um sujeito poético existente na obra de arte. Trata-se de uma 

                                                 
16  BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 50-51.  

17  Vale aqui transcrever a belíssima passagem em que Baudelaire, ao comparar o flâneur a um 

caleidoscópio com consciência, expressa toda a riqueza e poeticidade desses homens que fazem da 

multidão a sua amante: “A multidão é seu domínio, como o ar é o do pássaro, como a água, o do peixe. 
Sua paixão e sua profissão consistem em esposar a multidão. Para o perfeito flâneur, para o observador 

apaixonado, constitui um grande prazer fixar domicílio no número, no inconstante, no movimento, 

no fugidio e no infinito. Estar fora de casa e, no entanto, sentir-se em casa em toda parte; ver o mundo, 
estar no centro do mundo e continuar escondido do mundo, esses são alguns dos pequenos prazeres 

desses espíritos independentes, apaixonados, imparciais, que a língua não pode definir senão 

canhestramente. O observador é um príncipe que usufrui, em toda parte, de sua condição de incógnito. 

O amante da vida faz do mundo sua família, tal como o amante do belo sexo compõe sua família com 
todas as belezas encontradas, encontráveis e inencontráveis; ou, tal como o amante de pinturas, vive 

numa sociedade encantada, de sonhos pintados sobre a tela. O amante da vida universal entra, assim, 

na multidão como num imenso reservatório de eletricidade. Pode-se também compará-lo, esse 
indivíduo, a um espelho tão grande quanto essa multidão; a um caleidoscópio dotado de consciência 

que, a cada um de seus movimentos, representa a vida múltipla e a graça cambiante de todos os 

elementos da vida. É um eu insaciável do não-eu, que, a cada instante, o traduz e o exprime em imagens 
mais vivas que a própria vida, sempre instável e fugidia.” BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida 
moderna. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. p. 30-31. 

18  BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 80.  
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manière folle19, uma maneira louca, uma lógica singular, um sentido 
existente exclusivamente em cada obra. Ora, não é essa a tarefa do 

poeta moderno: a originalidade, o ineditismo, a busca por uma 
linguagem própria? É porque sabe que o sujeito moderno significa 
mera mercadoria em uma cidade como Paris que Baudelaire buscará 
escapar à fatalidade de ser um simples tipo social. Em suas 

Passagens, Benjamin fala da novidade em Baudelaire, que pode ser 
pensada como singularidade que resiste ao status quo: 

 
Esse aviltamento que sofrem as coisas pelo fato de poderem ser 
taxadas como mercadorias é contrabalanceado em Baudelaire pelo 

valor inestimável da novidade. A novidade representa esse 
absoluto que não é mais acessível a nenhuma interpretação nem a 
nenhuma comparação. Ela se torna o último refúgio da arte20.  

 

Na busca pelo seu herói, o poeta deve ter em mente que “a 
modernidade heroica se revela como uma tragédia onde o papel do 
herói está disponível”21, afinal de contas, “o herói moderno não é herói 
– apenas representa o papel do herói”22. Eis a melancolia do herói dos 
nossos dias, mas também todo o seu poder. Trata-se da construção de 
uma subjetividade.  

Ora, há aquele que constrói a sua subjetividade o mais 

perfeitamente possível, por meio da estética: o dândi. Dentre as várias 
modalidades possíveis do herói moderno, o dândi é uma delas. Para 
                                                 
19 O conceito de manière folle, ou maneira louca, é definido por Gilbert Dessons da seguinte forma: 

“dans une oeuvre picturale, musicale, ou littéraire, nous regardons, écoutons, lisons une manière 

singulière, c’est-à-dire non un objet du monde, mais une éthique du monde, une façon par la couleur, 
les sonorités, le langage, d’être dans le monde et au monde, une façon de faire du monde la tenue d’un 

sujet”. [em uma obra pictural, musical ou literária, nós enxergamos, escutamos, lemos uma maneira 

singular, o que significa não um objeto do mundo, mas uma ética do mundo, uma forma para a cor, 
as sonoridades, a linguagem, uma forma de ser no mundo e para o mundo, uma maneira de fazer do 

mundo o equipamento de um sujeito] [tradução nossa]. DESSONS, Gerard. L’art et la manière – art, 
littérature, langage. Paris: Honoré Champion, 2004. p. 84. 

20 BENJAMIN, Walter. Passagens. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. p. 62-63. 

21 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 94. 

22  BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 94.  
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Baudelaire (2010), o dândi é o último rasgo de heroísmo na 
Modernidade. Na sua análise acerca do dândi baudelairiano, Benjamin 

afirma:  
 

Nessa sua derradeira encenação, o herói aparece como dândi. Quando 
nos deparamos com uma dessas figuras que, graças à sua energia e 
serenidade, são perfeitas em cada gesto, dizemos: “Aquele que lá vai 

talvez seja um rico, mas, com toda a certeza, nesse transeunte se 
esconde um Hércules para quem não há nenhum trabalho. Age como 

se fosse levado pela própria grandeza23.  
 

Nascido sempre nos períodos de decadência, o dândi é um eterno 
sol poente24. Traz, portanto, consigo, a expressão melancólica do seu 
tempo, mas com virilidade. O dândi, o poeta, o flâneur, são o homem 
moderno, o herói moderno, aquele que, tal como um caleidoscópio, 

extrai, por onde passa, dos elementos dispersos das ruas das grandes 
cidades onde habita, a sua singularidade. Da geração dos decadentes, o 
dândi baudelairiano, niilista, porque sabe que Deus está morto é que 
faz de si mesmo um deus. Forjando-se esteticamente, o dândi cria a si 
mesmo. Ele é uma obra de arte viva. Mas, apesar de não responder às 
leis morais da sociedade na qual está inserido, o dândi possui leis 
rigorosas às quais, conforme Baudelaire, estão ligadas à 
“impetuosidade e a independência próprias de seu caráter”25 . É de 
maneira intransigente e de uma forma extravagante que o dândi, 
essencialmente aristocrático, deus de si mesmo, exige por onde passa, 
pelo simples fato de ser quem é, o respeito que lhe é devido26. Uma 

elegância que beira à extravagância é a arma do dândi.  

                                                 
23  BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 1. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 93.  

24 BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

25 BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. p. 62.  

26 A tela que representa o conde Robert de Montesquiou (1855-1921), de olhar frio e altivo, portando a 

sua bengala como se fosse um cetro, é paradigma da elegância do dândi fin-de-siècle. Essa tela pode 

ser encontrada no endereço eletrônico: 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Montesquiou#/media/File:Montesquiou,_Robert_de_-
_Boldini.jpg >. 
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Mas o que é o trabalho estético de si mesmo, a obra de arte 
viva que marca uma singularidade, uma subjetividade contrária a 

toda massificação incutida pelos meios de comunicação, senão uma 
ética? Vale lembrar a definição de ética elaborada por Sigmund 
Freud, em O mal-estar na cultura: “A ética, portanto, pode ser 
compreendida como uma tentativa terapêutica, como um esforço 

para alcançar, por meio de um mandamento do supereu, aquilo que 
até então não pôde ser alcançado por meio do trabalho da cultura”27. 
Trata-se de um trabalho individual pelo qual o sujeito, o cidadão, 
por meio de uma lógica própria, original, ou de uma manière folle, 
tece da forma o mais coerentemente possível o seu agir consigo 
próprio e com os demais indivíduos. A ética, assim, é um cuidado 
consigo e também com o coletivo. É somente por meio de uma ética, 

de um trabalho individual que o dândi – ou o flâneur, que não está 
dissociado daquele conquanto também um ser estético – sabe 
elaborar, tal qual um virtuosi, que o mundo poderá vir a ser um 
pouco mais humano. E aqui cabe o questionamento: o trabalho 
terapêutico do supereu, em prol de uma ética, não é também tarefa 
do super-homem28 nietzschiano? Na falta de um Deus e de uma 
moral, o que nos resta? A vontade de potência, vontade que o dândi 
expressa melhor do que ninguém.  

Cabe nesse momento trazer à baila um compositor porto 
alegrense que, estou convencido, é um dândi dos nossos dias, a fim 
de discutir não o artista empírico, mas antes o ser estético de que é 
feito esse dândi. Flávio Basso (1968-2015), mais conhecido como 

Júpiter Maçã, ou Jupiter Apple, cantor, compositor e cineasta, é uma 
figura paradigmática no que diz respeito ao dandismo de finais do 
século XX e início do XXI. O artista flanante faz da sua obra uma 
filosofia calcada na orgia caleidoscópica da vida, melhor dizendo, 

uma orgia niilista ritmada por drogas psicoativas, paraísos artificiais 
à moda de Baudelaire que vêm modificar as percepções corriqueiras 

                                                 
27 FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 2017. p. 180. 

28 NIETZSCHE, Friedrich. Par-delà bien et mal. Paris: Gallimard, 1971. 
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do mundo. Deixar-se contaminar pela sonoridade regada a 
psicodelia das composições de Júpiter é adentrar uma atmosfera que 

muitas vezes se restringe aos que conhecem os paraísos artificiais, 
drogas que possibilitam a abertura de um mundo outro, de um 
ritmo alheio ao estipulado pelo Estado burguês.  

“Uma tarde na fruteira”, álbum de 2007, de Júpiter, que 

mescla um número diversificado de gêneros musicais, tais como o 
folk rock, o samba e o pop, é exemplo de uma extravagância 
melódica e poética. A carnavalização é uma das características mais 
marcantes do dandismo de Júpiter Apple. Limito-me, no entanto, 
aqui, a elaborar uma análise da poesia de Júpiter, deixando em 
aberto os aspectos estéticos da música propriamente dita, o que não 
compete a mim enquanto crítico literário. O álbum em questão é 

aberto com “A marchinha psicótica de Dr. Soup”29, cuja marcha 
rancho nada convencional nos conduz pelos caminhos rizomáticos 
da esquizofrenia. Se existe algum momento em que se pode 
vislumbrar um objetivo que explicaria a loucura estética promovida 
pelo poema são os três versos de abertura: “Antes de nada eu 
gostaria de explicar / Segue agora um mosaico de imagens mil / 
Chamado a marchinha psicótica de Dr. Soup”, ponto. Há na poesia 
dessa canção o trabalho de um ser prismático, ou de um dândi, como 

                                                 
29 “Antes de nada eu gostaria de explicar / Segue agora um mosaico de imagens mil / Chamado a 

marchinha psicótica de dr. Soup / A noiva do arlequim e o malabarista / Chegaram junto com a fada 
e o inspetor nazista / Chacretes e coristas em teatro de revista / Bem-vindos a orgia niilista, ai que 

gostoso / Que delícia, muito mais paulista / Anunciados o homem-bala e a mulher canhão / A musa 

do Pinóquio era bolchevista / A mais formosa melindrosa pega na Suíça / Suíça pra ela era pegar rapaz 

/ E pra provar, minha querida / O meu amor tão radical / Eu escrevi essa marchinha / Para tocar no 
carnaval / O milênio passaria e a marchinha seguiria / Sendo cult underground / Mas até 2020 seria 

revisitada / E virar hit nacional / O timbre do Caetano é super bacana / Não pense que eu estou 

copiando, que eu sou banana / Peguei emprestado pras artes da semana / Abrindo as portas da 
percepção / Um tal de Aldous Huxley de cara, ficou doidão / Tomando toda a solução / Doidão é 

apelido para a paranoia / Toda jibóia, toda bóia, toda claraboia / Querida, que tal baixar o televisor? / 

Deitado no divã com Woody Allen / Eu tive um sonho com aquele estranho velho alien / Que era 
cabeça Bob Dylan, barba Ginsberg Allen / E pra provar, minha querida / O meu amor tão radical / Eu 

escrevi essa marchinha / Para tocar no carnaval.  / O milênio passaria e a marchinha seguiria / Sendo 

cult underground / Mas até 2020 seria revisitada / E virar hit nacional.”  MAÇÃ, Júpiter. A marchinha 
psicótica de Dr. Soup. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/jupiter-m aca/1461464/>. Acesso 
em: 29 jan. 2018.  
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explica Daniel Salvatore Schiffer30. Ora, o que é o ser prismático 
senão o flâneur, um indivíduo tal qual um “calidoscópio dotado de 

consciência”? O movimento da marchinha nos conduz a uma 
flânerie levada a um nível psicótico. Segundo o dicionário Sacconi, a 
psicose é um “1. Distúrbio mental grave, com ou sem danos 
orgânicos, caracterizado por desarranjo de personalidade e perda de 

contato com a realidade. 2. Qualquer distúrbio mental grave, como 
a esquizofrenia e a paranoia”31. No poema, no entanto, a psicose é 
antes parte constituinte de uma estética louca, cujos 
desdobramentos de personalidade parecem antes fazer parte de 
uma “orgia niilista”, como é colocado no primeiro verso da segunda 
estrofe, do que propriamente um desarranjo nocivo à personalidade. 
O ser flanante, ou prismático, é aqui polivalente. Conforme 

Schiffer 32 , o ser prismático está relacionado ao perspectivismo 
nietzschiano. Trata-se de uma multiplicação ad infinitum de pontos 
de vista atrelada ao super-homem. Para o filósofo francês, o super-
homem é o super-dândi, aquele que faz da vida uma arte viva, que 
se estetiza desdobrando-se ao infinito por meio de máscaras, sem 
nunca atingir um centro ou uma máscara que seja a sua verdadeira 
face. Para Schiffer, o dândi das gerações de hoje e das futuras é 

 

un artiste polyvalent et un esthète pluridisciplinaire, au regard 
aussi miroitant que réfléchissant et à la pensée aussi 
kaléidoscopique qu’abyssale, le tout assorti d’un scepticisme non 

dénué d’une certaine pointe d’humour, sinon d’une salutaire dose 
d’ironie33.  
 

                                                 
30 SCHIFFER, Daniel Salvatore. Manifeste dandy. Paris: François Bourin Éditeur, 2012. 

31 SACCONI, Luiz Antonio. Minidicionário Sacconi da Língua Portuguesa. 11. ed. São Paulo: Nova 
Geração, 2009. p. 952. 

32 SCHIFFER, Daniel Salvatore. Manifeste dandy. Paris: François Bourin Éditeur, 2012. 

33 Um artista polivalente e um esteta pluridisciplinar, de olhar cintilante bem como reflexivo, de um 

pensamento caleidoscópico e profundo, tudo isso acompanhado de um ceticismo não desprovido de 

certo humor, senão de uma salutar dose de ironia. [tradução nossa]. SCHIFFER, Daniel Salvatore. 
Manifeste dandy. Paris: François Bourin Éditeur, 2012. p. 201.  
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Carpe diem, eis o lema do dandismo. O dândi, nem feliz, nem 
triste, vive uma amoralidade sem o paradigma do bem e do mal. O 

Novo Hedonismo, expresso de maneira precisa por Lord Henry, em 
O retrato de Dorian Gray, é exemplo da filosofia dândi:  

 

O objetivo, na verdade, seria a experiência em si, e não os frutos 
da experiência, quer fossem doces ou amargos. Do ceticismo que 

embota os sentidos e da devassidão vulgar que os entorpece, não 
conheceria nada. Ensinaria, sim, ao homem, concentrar-se nos 
momentos de uma vida que não passa, ela mesma, de um 

momento34.  
 

Carpe diem, o que vale é o momento e nada mais. Nem 
pessimista, nem otimista, o dândi vive para a experiência dos 
sentidos sem um objetivo último. Trata-se de uma forma radical de 

resistir ao utilitarismo de que nos fala Benjamin. Não há porque ser 
útil, há que se viver o mais belamente possível e nada mais. No 
entanto, não é o caso de um hedonismo deslumbrado pelas luzes do 
momento, pois o dândi, mais do que ninguém, sabe que não há mais 
heróis. Herói de si mesmo, criador de si próprio, mas sem um 
objetivo moral, o dândi forja uma ética que está intrinsecamente 
relacionada à sua estética. Há, pois, uma filosofia que rege o 
pensamento do dândi. O dândi é, acima de tudo, o novo filósofo, um 
filósofo artista, um super-homem35.  

O estribilho, na terceira estrofe, afirma: “E pra provar, minha 
querida / O meu amor tão radical / Eu escrevi essa marchinha / Para 

tocar no carnaval”. Ora, o “amor tão radical” parece fazer sentido 
em um poema que convida o seu público para uma orgia niilista: 
“Bem vindos à orgia niilista, ai que gostoso / Que delícia, muito mais 
paulista”. O ritmo da “marchinha psicótica” se desenvolve de 
maneira propositalmente desconexa, já que é justamente essa a 
filosofia existente na canção e em outras composições do mesmo 

                                                 
34 WILDE, Oscar. O retrato de Dorian Gray. São Paulo: Abril, 2010. p. 170. 

35 SCHIFFER, Daniel Salvatore. Manifeste dandy. Paris: François Bourin Éditeur, 2012. 
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artista. Trata-se, no entanto, de uma esquizofrenia com um fio 
condutor que tem justamente relação com o pensamento 

prismático, ou uma flânerie dândi. Segundo Schiffer, o pensamento 
prismático é uma “source de lumière réfléchissante, contre la pensée 
unique, abîme d’obscurantisme aveuglant”36.  

O dandismo é uma forma de resistência ao ritmo vigente na 

sociedade burguesa. É ele o passo da tartaruga. O dândi cria o seu 
ritmo, e é isso o que o faz singular. Lembrando a revolta do dândi, 
teorizada por Albert Camus em O homem revoltado37, que afirma 
que o dândi, paradigma do sujeito romântico, é antes um revoltado 
contra um Deus que parece não mais responder ao homem, Schiffer 
afirma: “c’est une revolte [...] intelligemment rythmée et 
savamment orchestrée, qui n’a que faire des trop rapides et 

superficielles révolutions d’opérette”38.  
“Modern kid”39, canção isolada que não consta como parte de 

nenhum álbum, permite que se desmembre a problemática da 

                                                 
36 Fonte de luz reflexiva, contra o pensamento único, abismo de um obscurantismo que cega. [tradução 
nossa]. SCHIFFER, Daniel Salvatore. Manifeste dandy. Paris: François Bourin Éditeur, 2012. p. 196. 

37 CAMUS, Albert. O homem revoltado. 1. ed. Rio de Janeiro: BestBolso, 2017. 

38 É uma revolta [...] inteligentemente ritmada e sagazmente orquestrada, que não tem relação com 

as demasiado rápidas e superficiais revoluções de opereta. [tradução nossa]. CAMUS, Albert. O homem 
revoltado. 1. ed. Rio de Janeiro: BestBolso, 2017. p. 206. 

39 “Change his mind and sacrament, / Every horse in regiment, / Symphony has come, / Walked away 
not feel the same, / Different from yesterday, / Looking for today, / Madams walk and madams talk, 

/ Synchronism at every block, / You won't cry away, / Walked away not feel the same, / Different 

from yesterday, / Looking for today, / Cause every modern kid, / Will lose their mothers, / Soon as 
tragically, 

And every morning childhood sings, the pain, / And every modern kid, / Will lose their mothers, / 

Soon as tragically, / And every morning childhood sings, the same, / Change his mind and sacrament, 

/ Every horse in regiment, / Symphony has come, / Walked away not feel the same, / Different from 
yesterday, / Looking for today, / Madams walk and madams talk, / Synchronism at every block, / You 

won't cry today, / Walked away not feel the same, / Doesn't matter yesterday, / Looking for today, / 

Cause every modern kid, / Will lose their mothers, / Soon as tragically, / And every morning childhood 
sings, the pain, / And every modern kid, / Will lose their mothers, / Soon as tragically, / And every 

morning childhood sings, the same, / Cause every modern kid, / Will lose their mothers, / Soon as 

tragically, / And every morning childhood, sings the pain, / Cause every modern kid, / Will lose their 
mothers, / Soon as tragically, / And every morning childhood, sings the same, / Every modern kid, / 

Will lose their mothers, / Soon as tragically, / And every morning childhood, sings the pain, / Every 

modern kid, / Will lose their mothers, / Soon as tragically, / And every morning childhood sings, the 
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melancolia do sujeito moderno expressa por um dandismo que 
aparece com toda a sua sensualidade. No clipe da canção, Júpiter 

utiliza-se do seu ser estético para, por meio de suas máscaras 
dramáticas, expressar o drama moderno. Os movimentos graciosos 
de Júpiter são constantemente atravessados por uma intransigência 
de olhares, como pode ser verificado na Figura 1, extraída do 

videoclipe, onde se evidenciam traços característicos do dandismo, 
tais como: sensualidade, elegância e olhar incisivo. 

 
Figura 1 – Júpiter Maçã em sua performance dândi 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=3y3yoBZ1j6s&list=RD3y3yoBZ1j6s 

 

Nos três primeiros versos, uma mudança que resultará em 
um ponto de vista melancólico é graciosamente expressa: “Change 

his mind and sacrament, / Every horse in regiment, / Symphony 
has come” 40 . Há outra mente, outro sacramento surgidos em 
sinfonia? Uma pista surge logo em seguida: “Walked away not feel 
the same, / Different from yesterday, / Looking for today”41. Essa 

                                                 
same.” MAÇÃ, Júpiter. Modern kid. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/jupiter-
maca/1563774/traducao.h tml>. Acesso em: 30 jan. 2018.  

40 Mude sua mente e sacramento / Cada cavalo no regimento / A sinfonia veio. [tradução nossa]. 

41 Caminhou para longe não se sentindo o mesmo / Diferente de ontem / Procurando pelo hoje. 
[tradução nossa]. 
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mudança é desmembrada temporalmente: no tempo não somos 
hoje aqueles que fomos ontem, no tempo afastamo-nos de nós 

mesmos e daí não nos sentirmos os mesmos. Eterna busca de si! 
Mas o que é a sinfonia senão a procura por um elo sempre perdido? 
“Minha alma é uma orquestra oculta; não sei que instrumentos 
tange e range, cordas e harpas, tímbales e tambores, dentro de mim. 

Só me conheço como sinfonia”42, nos diz Bernardo Soares, semi-
heterônimo de Fernando Pessoa. Há expressão mais profunda 
acerca do jogo de máscaras? É se servindo de máscaras que se 
sucedem a máscaras que o poeta moderno, o dândi, herói que sabe 
não ser herói, vive ao acaso, sem um destino sacramental. Mas o que 
falta ao herói moderno? Conforme “Modern kid”: “Cause every 
modern kid / Will lose their mothers / Soon as tragically / And every 

morning childhood sings, the pain”43 . Não há paternidade nem 
herança, não há uma Bíblia sagrada, como na Idade Média, a ser 
conservada, uma tradição a ser mantida. Ruiu-se tudo, mas o dândi 
emerge dessa ruína.  

Para os dândis, tanto clássicos (Baudelaire, Oscar Wilde) 
como contemporâneos (David Bowie, Júpiter Maçã), a 
intransigência nas ideias e a exigência de se viver o dia e nada mais 
como um modo de vida são sintomáticas. Na falta de uma mãe, de 
uma genitora, de uma origem certa, uma matriz, o dândi, ou o herói 
decadente e doidivanas, age fazendo do seu corpo e das suas ideias 
a sua forma de resistência ao vazio. O dândi forja continuamente as 
suas máscaras sabendo da falta de origens e de verdades, sintoma 

da modernidade. O dândi cria a si mesmo na falta de um criador.  
Júpiter, tal qual um demiurgo, canta a sua poesia consciente 

da tragédia. Não há espaço para contra argumentar a Verdade 
melancólica, a falta trágica da criança moderna. O olhar revoltado e 

sensual do cantor nos permite crer na sua verdade. Tal qual um 
                                                 
42  SOARES, Bernardo. Minha alma é uma orquestra oculta. Disponível em: <http://arquiv 
opessoa.net/texto s/3751>. Acesso em: 29 jan. 2018.  

43 Porque toda criança moderna / Irá perder sua mãe / Tanto logo como tragicamente / E toda a 
manhã a infância canta a dor. [tradução nossa]. 
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oráculo de camisa social, o artista nos conta, contudo, outra história. 
Ao passo que comunicante de uma verdade áspera e sem 

eufemismos, o danseur à la légèreté44, ou dançarino da leveza, o 
dândi porto alegrense expressa, por meio de uma voz e gestos nada 
morbidamente lânguidos, a posição aristocrática do sujeito que, ao 
invés de fenecer, apresenta o furor daquele que irá fenecer, mas não 

agora. Apesar da afirmação melancólica, a virilidade própria do 
dandismo, como teorizada por Baudelaire 45 , faz parte da 
performance de Júpiter.  

Mas Júpiter Maçã não é um rock n’roller. Como ele diz em sua 
“autobiografia” 46 , recordando-se da época em que começou a 
frequentar os meios rock n’roll:  

 
Eu comecei nessa linha e acabei me afastando disso depois, indo 

parar numa ala que outros já haviam identificado que era a minha 
“você não é um rock n’roller, você é um transformer, porque você 
se transforma, se maquia, canta, dança, declama, faz peça, 

escreve47. 
 

Um esteta, um intelectual, um dândi propriamente dito, livre 
de qualquer rótulo. Altamente vaidoso – mas a vaidade não é tão 
importante quanto o amor, como explica o escritor-dândi, 

contemporâneo e amigo de Baudelaire, Barbey d’Aurevilly48? –, 
Júpiter Maçã, que pode ser considerado um beatnik, devido à uma 

                                                 
44 Expressão utilizada por Michel Onfray, em sua obra Le désir d’être um volcan (1996), ao caracterizar 

os movimentos estéticos do dândi.  

45 BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

46 Vale lembrar de que não é o meu intento falar aqui de Flávio Basso o empírico, já que seria algo 
impossível. Não se trata de um biografismo, mas antes da figura artística contida na “autobiografia” 

escrita por mãos alheias que não as de Basso, A odisseia: memórias e devaneios de Jupiter Apple 

(2016), de Juli Manzi. A autobiografia, como consta na contracapa, é oral, feita após várias entrevistas 
de Manzi a Júpiter.   

47 MANZI, Juli. A odisseia: memórias e devaneios de Jupiter Apple. 1. ed. Rio de Janeiro: Azougue 
Editorial, 2016. p. 123. 

48  D’AUREVILLY, Barbey. O dandismo e George Brummel. In.: BAUDELAIRE, Charles; BALZAC, 

Honoré de; D’AUREVILLY, Barbey. Manual do dândi: a vida com estilo. 2. ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2012. 
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existência desregrada vivida para os instantes, utilizou-se da 
sedução intrinsecamente relacionada à sua arte, para infiltrar-se, 

como erva daninha, nos fortes de uma sociedade essencialmente 
puritana, cujos desejos jamais abertamente expressos são causas de 
várias patologias. Compreendendo a realidade sórdida que é 
consequência de uma sociedade adoecida, decadente, o poeta Júpiter 

nessa realidade mergulhou para dela compor a sua arte 
caleidoscópica. Sujeito flanante, o artista-dândi porto alegrense 
soube extrair do caos de uma vida intensa, voltada para as paixões, 
principalmente em relação ao belo sexo, algo original, produzindo 
uma arte caótica e multifacetada que representa a própria vida, 
afinal de contas, como afirma o artista sobre quando as suas malas 
foram extraviadas no aeroporto de Heathrow: “eu aterrissei e 

minhas malas foram extraviadas, o que foi fabuloso poeticamente, 
porque eu adoro essa esculhambação”49. Carpe diem! Na sua ordem 
caótica, o dândi tropicalista, aberto para a esculhambação, utilizou-
se do seu gênio e da sua sensibilidade às avessas de toda a 
composição asséptica para a produção de um antilegado 50 
absolutamente – ou melhor, absurdamente – original.  

Apaixonado por todas as mulheres por quem teve algum 
affair, como conta em sua autobiografia delirante, Júpiter soube 
sempre, no momento de se afastar dessas mulheres, do poder 
superior ao qual servia, como uma espécie de deus, o mesmo poder 
ao qual estão submetidos todos os homens de gênio: “Mas no fim 
você diz ‘eu não posso ficar, baby. I have to work’, ‘what? Have to 

work? When? Who?’, ‘pro poder superior, baby, eu tenho que fazer 

                                                 
49 MANZI, Juli. A odisseia: memórias e devaneios de Jupiter Apple. 1. ed. Rio de Janeiro: Azougue 
Editorial, 2016. p. 69.  

50 Não se trata de um legado cristão, voltado para os frutos, em prol de uma colheita final. Nas palavras 

de Júpiter: “Não é querer ser bom samaritano, ou anti-capitalista, bonzinho, ou o que seja, mas o que 

você tem? Me mostre. A resposta é simples, o que você tem é o legado que você deixou.” (MANZI, 2016, 
p. 113). Em suma, trata-se de um intelectual espiritualizado, um dândi consciente da sua genialidade, 
não de um pastor.   
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o trabalho’”51. O olhar do poeta, do dândi, do Don Juan apaixonado 
pelo sexo feminino, sexo que foi tema de muitas das suas 

composições, está na seguinte passagem, quando Júpiter fala da sua 
sexualidade: “Muito jovem, a heterossexualidade tomou conta de 
mim num todo, mas sem machismo ou feminismo radical. Na 
verdade, era a apreciação pela forma e a representação do ser, como 

um todo, corpo e alma, como dizem, enfim52”. Afinal de contas, não 
é o flâneur, o dândi o “eu insaciável do não-eu?”, um ser apaixonado, 
mas eminentemente estético, um ser teatral, um ser para a arte, que 
vive como uma obra de arte?  

Por fim, o meu intento com esse texto foi o de mostrar como 
faz-se necessário cada vez mais um trabalho ético, e estético, da 
parte de cada indivíduo. A relação singular de cada sujeito com o 

mundo deve ser permeada por uma individualidade que não se 
dissocie do todo. O ato individual está diretamente relacionado ao 
coletivo, nada melhor do que a arte para exemplificar isso. Marca de 
uma originalidade, a obra de arte abre portas para múltiplas 
experiências por parte de quem dela frui. O diálogo intersubjetivo 
que se dá por meio da experiência estética com uma obra, em uma 
época de fechamento de ideias gerado por discursos conservadores 
é, sem sombra de dúvidas, um caminho para o múltiplo e a 
diversidade. A empatia da qual carece os nossos tempos, na medida 
em que é elemento imprescindível para a experiência gerada pela 
relação com uma obra, é uma das chaves para uma sociedade mais 
humana. Flanar, deixar-se contaminar pela diversidade, pelo 

múltiplo, mas sem perder a subjetividade em meio à massa, 
submergir nos interstícios da mente, que é também composta por 
elementos externos, deixar-se afetar pelo mundo para, ativamente, 
afetar aqueles que nos rodeiam, esses devem ser os atos políticos, e 

poéticos, da nossa época. Compor uma subjetividade, uma ética por 

                                                 
51 MANZI, Juli. A odisseia: memórias e devaneios de Jupiter Apple. 1. ed. Rio de Janeiro: Azougue 
Editorial, 2016. p. 98. 

52 MANZI, Juli. A odisseia: memórias e devaneios de Jupiter Apple. 1. ed. Rio de Janeiro: Azougue 
Editorial, 2016. p. 20-21. 
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meio de um processo terapêutico, saber das nossas máscaras, de 
todas elas, ter consciência de que somos nós mesmos, mas outros 

também, de que nos compomos com os demais, saber ouvir as 
diferentes vozes do mundo para delas extrair a própria voz, saber-
se estético para se constituir humano, fazer da própria 
individualidade um poema, eis o dever do cidadão do século XXI. Eis 

o flâneur, eis o dândi! 
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O irremediavelmente perdido nos sonhos: a 

intuição intelectual em Freud e a imagem 
dialética de Benjamin1 

 
Gabriela Nascimento Souza2 

 
 

Se não posso dobrar os poderes supremos, 
moverei as Regiões Infernais. Virgílio3 

 

Considerações Iniciais 
 
O presente artigo tem como cerne de seu desenvolvimento 

argumentativo a seguinte pergunta: Como o suposto 
irremediavelmente perdido nos sonhos se relaciona com o conceito 
filosófico de intuição intelectual para Freud e como essa relação se 
encaminha  à imagem dialética benjaminiana enquanto uma forma 

                                                 
1  Texto dedicado a Claudia Rocha Pinto e Dr. Marcelo Victor, responsáveis por me aproximar 
carinhosamente da psicanálise. Obrigada. 

2 Doutoranda em Metafísica e Epistemologia pelo PPG em Filosofia da PUC-RS e bolsista Capes-
PROSUP. 

3 A epígrafe usada aqui foi também usada por Freud na sua obra A interpretação dos sonhos. Para 
finalizar sua teoria do recalque no tópico E. Os processos primário e secundário – Recalque, o ator 

usou de tal citação a fim de tornar evidente os esforços das moções recalcadas como uma atividade da 

região mais desconhecida, donde brotam a maioria de nossas dúvidas a respeito de nós mesmos. As 

manifestações do material suprimido em nossa psique aparecem tanto nas pessoas normais quanto 
nas anormais e via sonhos, sintomas ou ataques históricos. No caso do sonho, o recalque juntamente 

com o trabalho do sonho traz a tona o movimento das Regiões infernais. Não é  à toa, que tal citação 

tenha sido usada como epígrafe de toda obra e que o recalque tenha sido considerado pelo próprio 
Freud a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise.  
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de reabilitação do próprio conceito de intuição intelectual? A fim de 
contemplar uma discussão de suma importância não só para os 

estudos psicanalíticos, mas também para a nova compreensão de 
totalidade que emerge na dialética contemporânea; seguimos com o 
objetivo especulativo e distante de uma pretensiosa resposta 
definitiva. 

Tomamos como ponto de partida a crítica de Freud ao 
conceito moderno de intuição intelectual enquanto totalidade 
imediata para mostrar que a psicanálise tem como um de seus 
resultados a evidência da impossibilidade de tal conceito filosófico. 
Segundo os estudos freudianos, o conceito filosófico de intuição 
intelectual configura um sentimento causado pela criação ilusória 
desenvolvida pelos mecanismos do nosso aparelho psíquico. Esse 

sentimento oceânico de totalidade pode ser relacionado com o 
conceito de recalque, o qual se apresenta como um mecanismo para 
afastar o desprazer. É a partir da investigação dos sonhos que 
podemos acessar a raiz do conteúdo manifesto recalcado, portanto, 
nosso primeiro tópico tem, em resumo, a ideia de que a intuição 
intelectual é a realização disfarçada de um desejo recalcado, tido 
como aquilo que fora irremediavelmente perdido nos sonhos.   

A negação de Freud ao conceito filosófico que expressa uma 
espécie de delírio idílico não consegue, entretanto, apagar a ideia de 
sentimento de totalidade. A busca humana pela completude segue 
das mais diferentes maneiras, assim como, no que diz respeito a esse 
tema, a busca conceitual segue imersa nos mais obscuros caminhos. 

É num desses percursos que cruzamos com a imagem dialética: um 
conceito filosófico desenvolvido por Walter Benjamin. Filósofo que, 
no contexto de sua vida e filosofia, seguiu o caminho de negação de 
uma totalidade absoluta. Desta forma, pensamos e tentaremos 

mostrar como a negação da intuição intelectual (via análise 
psicanalítica dos sonhos), é fonte germinante de uma compreensão 
de totalidade que se reapresenta, agora não mais imediata nem 
absoluta, mas  reveladora de uma síntese autêntica. O objeto do 
segundo tópico do artigo presente é justamente essa síntese 
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autêntica evidenciada num sentimento novo de totalidade dialética. 
Essa “nova intuição intelectual” permite o renascimento de um 

conceito na reconstrução dos sonhos, dando uma nova vida ao que 
acreditávamos estar irremediavelmente perdido.  

 
O conceito de intuição intelectual e a psicanálise freudiana: o 

irremediavelmente perdido nos sonhos e o recalque 
 
Assim como a religião, a intuição intelectual é entendida por 

Freud como a ilusão da recuperação consoladora de algo que até 
então fora irremediavelmente perdido. O inconsciente, ao contrário, 
é entendido como um campo do nosso aparelho anímico onde se 
localizam as verdades mais profundas do Eu.4 O conceito de intuição 

intelectual, digno de uma polêmica filosófica que persiste até os dias 
de hoje, pode ser compreendido de várias formas e a partir de vários 
autores e épocas. Partimos da conceitualização de intuição 
intelectual geral dos modernos, ou seja, um tipo de conhecimento 
imediato do absoluto. Influenciados pela defesa da impossibilidade 
de tal conceito desenvolvida mais severamente por Kant, para 
alguns filósofos modernos pós-kantianos, como nota Tilliete: “a 
intuição intelectual é um teorema inatingível, anexado ao lema da 
finitude humana ou da consciência finita” 5. 

A intenção essencial da psicologia freudiana para investigar o 
inconsciente, parte, no nosso contexto de especulação, da 
compreensão kantiana 6  de intuição intelectual. Por ignorar os 

                                                 
4 É importante destacar, entretanto, que a intenção do texto não é uma discussão da relação entre 
intuição intelectual e inconsciente, mas sim, primeiramente de evidenciar como a intuição intelectual 

(em Freud) pode ser entendida como um processo de recalque que acontece no inconsciente e faz parte 
do trabalho do sonho [Traumarbeit].  

5 TILLIETTE, Xavier. L´intuition Intellectuelle de Kant à Hegel. Librairie Philosophique J. Vrin. Paris, 
1995, p.9. 

6 Ao final das suas Observações gerais da estética transcendental Kant explica que um objeto da 

intuição só poderia ser objeto da intuição intelectual se o retirássemos as condições de espaço e tempo, 
e pergunta: “Mas com que direito se pode proceder assim, quando anteriormente o tempo e o espaço 

foram considerados formas das coisas em si, e formas tais que, inclusivamente, subsistem como 

condições a priori da existência das coisas, mesmo que se suprimissem as próprias coisas?” A intuição 
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limites entre intuição sensível e conceito, assim como a diferença 
entre fenômeno e Coisa-em-si, em Kant a intuição intelectual 

configura apenas um delírio [Schwärmerei] ou exaltação da razão. 
Em um dos textos de Freud, mais especificamente em: O mal estar 
na cultura, a discussão sobre a possibilidade de uma intuição 
intelectual se inicia no debate do médico com o seu amigo Romain 

Rolland, o qual teria honrado “poeticamente o encanto da ilusão”7 
na defesa do sentimento imediato de unidade do Eu com o mundo. 
Para Freud, esse sentimento oceânico configura:  

 
um sentimento de união indissolúvel, de pertencimento ao todo do 
mundo exterior. Para mim isso tem antes o caráter de uma 

intuição intelectual, que com certeza não deixa de ser 
acompanhada por notas de sentimento, o que, aliás, também 
ocorrerá com outros atos de pensamento de importância 

semelhante. No que se refere a minha pessoa, não pude me 
convencer da natureza primária de tal sentimento 8.  

 

A unidade entre o que eu sou e o que é cosmos pode ser 
entendida através do sentimento oriundo de uma ilusão criada pelo 
nosso aparelho anímico, uma vez que é conteúdo ideativo do 
resultado de “negar o perigo que o eu reconhece provir 
ameaçadoramente do mundo exterior” 9.A investigação psicanalítica 
dos sonhos é uma das formas propostas por Freud para investigar o 

                                                 
intelectual, independente das condições de espaço e de tempo seria um Ser supremo, originário 

anterior ao próprio objeto. Entretanto, é impossível a percepção de um objeto que seja anterior e 

independente de tais condições de espaço e tempo e que promova a síntese entre intuição sensível 
(representação imediata da sensibilidade) e conceito (representação mediata do conhecimento) de 

modo originário. Apenas partindo da intuição sensível como formas puras do entendimento, pode-se 

pensar um conteúdo para a representação, “porque não é originário, quer dizer, não é um modo de 
intuição tal, que por ele seja dada a própria existência do objeto da intuição (modo que se nos afigura 

só pode pertencer ao ser supremo), antes é dependente da existência do objeto e, por conseguinte, só 

possível na medida em que a capacidade de representação do sujeito é afetada por esse objeto” KANT, 
Immanuel. Crítica da razão Pura. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique 
Morujão. Edição da Fundação Calousse Gulbenkian. Av. de Berna/Lisboa, 1994, p.86.  

7 FREUD, S. O mal estar na cultura. Tradução de Renato Zwick . Porto Alegre, RS: L&PM, 2017, p.42. 

8 FREUD, S. O mal estar na cultura. Tradução de Renato Zwick . Porto Alegre, RS: L&PM, 2017, p.43.  

9 FREUD, S. O mal estar na cultura. Tradução de Renato Zwick . Porto Alegre, RS: L&PM, 2017, p.58.  
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campo do inconsciente 10 , no qual essas ilusões são criadas. Ele 
pretende, entre outras coisas, mostrar que, ao mesmo tempo em que 

tudo pode ser recuperado, o sentimento oceânico de totalidade deve 
ser uma meta afastada, visto sua configuração unicamente ilusória. 
Essa configuração corresponde a um desenvolvimento de reação a 
alguma ameaça, que pode ser a ameaça da minha diferença radical 

para com o mundo, ou qualquer outra ameaça de sofrimento ou 
desprazer.  

Segundo Freud, o recalque 11  consiste em uma operação 
específica que procura manter afastado do consciente as 
representações ideativas de uma pulsão. Isso quer dizer que, o 
recalque é um mecanismo que acontece no nosso inconsciente e que 
tem como principal objetivo afastar o desprazer. Neste 

procedimento atua o princípio de prazer, o qual desde a infância 
procura deslocar “do eu tudo o que possa se tornar fonte de 
semelhante desprazer, de lança-lo para fora, de formar um puro eu 
de prazer, ao qual se contrapõe um exterior desconhecido, 

                                                 
10 A interpretação dos sonhos faz uso da associação livre para chegar ao material do inconsciente. Nas 

palavras de Freud, esse método consiste em “Abandonar todas as representações-meta que 

normalmente dirigem nossas reflexões, focalizar nossa atenção num único elemento do sonho e, então, 
tomar nota de todos os pensamentos que possam ocorrer-nos a propósito dele. Tomamos então a 

parte seguinte do sonho e repetimos o processo com ela. Deixamo-nos impedir por nossos 

pensamentos, qualquer que seja a direção que nos conduzam e assim vagamos a esmo de uma coisa 
para outra. Mas nutrimos a firme crença de que, no final, sem qualquer intervenção ativa de nossa 

parte, chegaremos aos pensamentos oníricos de que se originou o sonho” FREUD. S. A interpretação 

dos sonhos. Volume I – tradução de Renato Zwick. Porto Alegre, RS: L&PM, 2012, p.118. Ver mais no 
Cap. II – O método de interpretação dos sonhos: a análise de uma amostra onírica – de A interpretação 

dos sonhos FREUD. S. A interpretação dos sonhos. Volume I – tradução de Renato Zwick. Porto Alegre, 
RS: L&PM, pp.117, 143.  

11 Freud começa seus estudos sobre o recalque em meados de 1890, quando abandona a técnica da 

hipnose e se depara com o fenômeno da resistência nas seções de análise. A resistência aparece nas 

seções de análise como defesa por parte do ego do paciente à ideia ameaçadora, o que provavelmente 
o tenha levado a considerar a defesa e o recalque como praticamente as mesmas coisas no seu artigo 

Neuropsicoses de Defesa de 1894. Na Interpretação dos sonhos [Traumdeutung], publicada em 1899 

e datada de 1900, por motivos bem conhecidos, Freud passa a usar o termo recalque de forma mais 
precisa enquanto o conceito de defesa passa a ser mais geral. Posteriormente, no seu artigo Die 

Verdrängung (1915), o recalque será designado como um processo cuja essência consiste em afastar 

determinada representação do consciente e será dividido em três fases. Usaremos aqui da definição 
usada em toda a obra A Interpretação dos Sonhos, e discutida especialmente no ponto E (Os processos 
primário e secundário – Recalque), do capítulo VII. 
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ameaçador” 12. Embora não seja especificamente uma censura13, o 
processo de recalque também pode ser assim entendido, uma vez 

que censura uma ideia ameaçadora como forma de defesa.  
Por isso, o âmago do nosso ser consiste em impulsos e desejos 

inconscientes que permaneceram incompreensíveis, recalcados, 
censurados. Mesmo sendo provável que as experiências do passado 

sejam em muito apagadas ou esquecidas, Freud trata a conservação 
do passado na vida psíquica como regra e não como exceção.14 Nesse 
contexto, o irremediavelmente perdido é, na verdade, tão ilusório 
quanto o consolo religioso ou a fantasmagoria da intuição 
intelectual. Entretanto, na compreensão dos processos primário e 
secundário do aparelho psíquico, parece culturalmente aceitável que 
essas ilusões tenham convencido até mesmo os mais céticos 

estudiosos. 
Conforme a interpretação dos sonhos proposta por Freud, 

assim como existem dois tipos de sonhos, aqueles que se 
apresentam abertamente para realizações de desejos e aqueles em 
que essa realização é irreconhecível, disfarçada, recalcada; existem 
dois sistemas, o sistema primário e o sistema secundário 15 . No 

                                                 
12 FREUD, S. O mal estar na cultura. Tradução de Renato Zwick . Porto Alegre, RS: L&PM, 2017, p.46.  

13 Os psicanalistas franceses Elisabeth Roudinesco e Michel Plon afirmam que a censura é uma 

instância psíquica que proíbe que emerja na consciência um desejo de natureza inconsciente e o que o 
esse termo foi empregado pela primeira vez em carta a Fliess de 1897 e remontado na Interpretação 

dos sonhos como um processo de recalque.  ROUDINESCO, E. PLON, M. Dicionário de Psicanálise. 
Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro, Zahar, 1988, p.108. 

14“Desde que superamos o erro de acreditar que o nosso esquecimento corriqueiro significa uma 

destruição do registro mnêmico, ou seja, uma aniquilação, nos inclinamos à suposição contrária, a de 

que na vida psíquica nada do que uma vez se formou pode perecer, de que tudo permanece conservado 
de alguma forma e pode ser trazido novamente à luz sob condições apropriadas – por exemplo, através 

de uma regressão de suficiente alcance” FREUD, S. O mal estar na cultura. Tradução de Renato Zwick 

. Porto Alegre, RS: L&PM, 2017, p.51. A esse respeito ver também sobre o esquecimento dos sonhos, 
mais especificamente no tópico A do Cap.VII: sobre a psicologia dos processos oníricos. In: FREUD. S. 

A interpretação dos sonhos. Volume I – tradução de Renato Zwick. Porto Alegre, RS: L&PM, 2012 pp. 
539, 561.  

15Ver mais na obra A interpretação dos Sonhos, Capítulo III O sonho é a realização de um desejo 

(p.143) e Capítulo VII Sobre a psicologia dos processos oníricos (p.535). C. Sobre a realização de desejo 
(p.561) e F: Os processos primário e secundário – O recalcamento (p.616). In: FREUD. S. A 
interpretação dos sonhos. Volume I – tradução de Renato Zwick. Porto Alegre, RS: L&PM, 2012.  
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sonho, o conteúdo latente passa pelo processo regressivo do 
aparelho psíquico em que o trabalho do sonho (principalmente a 

condensação e o deslocamento, mas também a consideração à 
representabilidade e elaboração secundária 16 ) o deforma. Assim 
podemos acessar no conteúdo manifesto, o conteúdo latente 
deformado pelo trabalho do sonho [Traumarbeit] com os adventos 

da censura e do recalque que estão aí presentes. Por isso, nas 
palavras do próprio Freud: “o sonho é uma realização (disfarçada) 
de um desejo (recalcado)” 17 . O trabalho do sonho impõe ao 
pensamento onírico um disfarce, o fato de os sonhos não serem 
admitidos como realização de desejos está justamente no trabalho 
da censura a que foram admitidos durante o trabalho do sonho.  

Para Freud o processo de pensamento se transforma em 

sonho em nome da realização de um desejo. Isso justifica o início do 
capítulo sete de A interpretação dos sonhos com o relato do sonho 
de um pai que dormia enquanto o corpo de seu filho estava sendo 
velado. No sonho, o pai é surpreendido pela clareira de uma vela 
caída que adentra seu quarto e que viria do quarto em que seu filho 
estava sendo velado. O filho o vem chamar o avisando que está 
queimando. A interpretação do sonho em questão deu a entender 
que o motivo pelo qual o sonhador o produzira era o desejo de 
representar o filho como se ele ainda estivesse vivo.  Freud chama a 
atenção para duas características, a primeira diz respeito ao 
pensamento ser representado como uma situação imediata. Isso 
acontece porque o sonho representou pai e filho na cena presente 

em que ele vê o clarão e que esse clarão é causado pela vela que ele 
tinha dado ao “guardião” do corpo momentos antes de dormir; a 
segunda diz respeito ao pensamento ser representado por imagens 
e fatos, o sonho foi representado como numa situação presente e 

perceptível pelos sentidos como na vida de vigília. Porém, também 

                                                 
16 Ver a descrição precisa dos passos no Capítulo VI de A interpretação dos sonhos a partir da p.299.   

17 FREUD. S. A interpretação dos sonhos. Volume I – tradução de Renato Zwick. Porto Alegre, RS: 
L&PM, 2012, p.144.  
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não podemos deixar de considerar o afastamento do sofrimento de 
ter o filho morto. 

O primeiro desejar deste pai consistiu numa catexização 
alucinatória da lembrança de satisfação, entretanto, a lembrança da 
satisfação consiste na realização alucinatória do desejo desenvolvida 
pelo primeiro sistema. A partir de sua experiência, estabelece-se 

uma ligação entre a imagem do objeto que proporcionou a satisfação 
e a imagem do movimento que permitiu a descarga. O impulso 
psíquico que tentará reinvestir essa imagem-lembrança para 
satisfação é o desejo. O aparecimento da percepção é a realização do 
desejo. 

 
Até aí, ele está em vias de se transformar numa ideia obsessiva, 
num delírio ou algo parecido, isto é, num pensamento 

intensificado pela transferência e distorcido em expressão pela 
censura. Seu avanço subsequente, porém, é detido pelo estado de 

sono em que se acha o pré-consciente. O processo onírico, 
consequentemente, entra num caminho regressivo, que lhe é 
aberto precisamente pela natureza peculiar do estado de sono, e é 

levado por esse caminho pela atração exercida sobre ele por grupos 
de lembranças; algumas destas existem apenas sob a forma de 
catexias visuais, não transladadas para a simbologia dos sistemas 

posteriores. No curso de seu trajeto regressivo o processo onírico 
adquire o atributo a representabilidade. Completou agora a 

segunda parte de sua trajetória zigue-zague. A primeira parte foi 
progressiva, indo das cenas ou fantasias inconscientes para o pré-
consciente, a segunda retrocedeu da fronteira da censura até as 

percepções18.  
 

Concluímos que existem dois processos psíquicos diferentes 
que participam da formação ou trabalho dos sonhos: um que produz 
pensamentos racionais tão válidos quanto o pensamento normal e 

outro que trata esses pensamentos de modo desconcertante e 
irracional. O objetivo dessa primeira atividade psíquica era 

                                                 
18 FREUD. S. A interpretação dos sonhos. Volume I – tradução de Renato Zwick. Porto Alegre, RS: 
L&PM, 2012, p.568. 
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reproduzir uma identidade perceptiva (repetição da percepção 
vinculada à satisfação). Nesse sentido, os sonhos são uma amostra 

atual do movimento primitivo de funcionamento do aparelho 
psíquico. 19  Ao mesmo tempo, para que a identidade perceptiva 
adquirida não seja uma alucinação é preciso de um segundo sistema 
que barre o caminho da regressão antes que ela chegue à alucinação. 

Esse é um caminho indireto para a realização de um desejo, caminho 
que a experiência tornou necessário.  

Pensando no trabalho do sonho resumido aqui, a intuição 
intelectual em Freud se localizaria na primeira instância do sistema 
anímico, onde, regido pelo princípio de prazer, o sistema procura a 
realização de uma identidade perceptiva alucinatória. Pois então, 
como o suposto irremediavelmente perdido nos sonhos se relaciona 

com o conceito filosófico de intuição intelectual para Freud? A 
intuição intelectual é a realização disfarçada de um desejo recalcado, 
tida como aquilo que fora irremediavelmente perdido no sonho. A 
intuição intelectual não passa de um desejo moderno cultural 
recalcado que pode ser visitado e analisado nos nossos sonhos. 
Finalizamos com as palavras do próprio Freud em mais um 
brilhante diagnóstico da cultura, a qual:  

 

não se detém na execução da sua tarefa de defender os homens da 
natureza, mas trata de continua-la por outros meios. A tarefa, aí, é 
múltipla: a autoconfiança gravemente ameaçada do homem exige 

consolo; o mundo e a vida devem ser despojados de seus pavores; 
e, ao mesmo tempo, a curiosidade humana, sem dúvida 
impulsionada pelos mais poderosos interesses práticos, também 

quer uma resposta 20.  
 

                                                 
19 Eis aqui uma ideia importante que foi considerada por Cristhoph Türcke, a ideia de que o sonho é 

uma linguagem primitiva que nos conecta com o passado de toda a humanidade. Ainda que, nessa 

mesma obra A filosofia do sonho (2009) Türcke acuse Freud de desenvolver uma compreensão por 

demais metafísica quando coloca o psíquico como um ser a parte e por isso se interessa em levar a 
questão mais a sério. 

20 FREUD, S. O futuro de uma ilusão. Tradução de Renato Zwick . Porto Alegre, RS: L&PM, 2017, 
P.57,58. (A) 
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A tarefa de defender o homem da natureza ameaçadora 
aponta um duplo caminho. Como destaca Freud na citação acima, 

tanto se quer o consolo da proteção quanto qualquer resposta 
minimamente esclarecedora para nossa curiosidade. Eis o delírio da 
razão, a intuição intelectual, que carinhosamente passa a mão em 
nossas testas nos unindo com a natureza e, de imediato, por um 

sentimento de plenitude, responde a nossos interesses práticos: 
agora irremediavelmente perdidos.  

 
O conceito de imagem dialética e As Passagens de Benjamin: o 
irremediavelmente perdido nos sonhos e a (imagem dialética) 

 
O que tentamos mostrar no capítulo anterior é que, para 

Freud, a intuição intelectual não passa de uma fantasmagoria 
moderna. Como prova disso, mostramos que o irremediavelmente 
perdido dos sonhos, enquanto uma identidade perceptiva 
alucinatória que retoma a lembrança de satisfação pela operação do 
primeiro sistema, também pode ser entendida como uma apreensão 
imediata de algo que na realidade, não existe. Benjamin também 
nota em um dos seus projetos inacabados As passagens que: “O 
mundo dominado por suas fantasmagorias é a modernidade” 21. O 
autor usa uma dupla armadura teórica na argumentação do referido 
trabalho, a primeira diz respeito ao mundo concreto e a segunda ao 
campo surrealista do sonho. Desde já o nosso tema se conecta com 
Freud e suas observações tanto sobre os mecanismos do nosso 

aparelho anímico no sonho [Traumarbeit], quanto às ilusões, as 
fantasmagorias e as supostas verdades filosófico-históricas que 
somos levados a acreditar. Em As Passagens, Walter Benjamin 
transporta as imagens sonhadas para o contexto consciente e assim 

pretende apresentar a história. Por isso, falar dessa obra é como 
relatar sonhos, arquiteturas, alegorias. 

                                                 
21BENJAMIN, W. Passagens. Tradução Irene Aron. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo, 2009, 
p.77.  
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Nesse universo conceitual imagético, o segundo tópico tem 
como objetivo mostrar como a negação da ilusão de uma intuição 

intelectual retoma o que fora decretado como irremediavelmente 
perdido em uma nova configuração. A imagem dialética de 
Benjamin é entendida aqui como uma nova forma de compreensão 
de intuição intelectual. Uma compreensão de totalidade não 

absoluta, não imediata, mas capaz de revelar uma síntese autêntica. 
Uma síntese não ilusória, que é, ao mesmo tempo, a apresentação 
momentânea de um fenômeno originário da história. É possível, 
agora, viver no sonho reconstruído o irremediavelmente perdido 
para, em seguida, perdê-lo novamente. Resgata-se uma totalidade 
fragmentada que longe da clareira do absoluto, ilumina as mais 
estreitas passagens. Nada de brilho sublime e arrebatador do 

imediato em um gesto, mas a vida entediante de uma sonolência 
permanente. Nas palavras de Benjamin: 

 
O tédio é um tecido cinzento e quente, forrado por dentro com a 

seda das cores mais variadas e vibrantes. Nele, nós nos enrolamos 
quando sonhamos. Estamos então em casa nos arabescos de seu 
forro. Porém, sob essa coberta, o homem que dorme parece 

cinzento e entediado. E quando então desperta e quer relatar o que 
sonhou, na maioria das vezes nada comunica além desse tédio. 

Pois quem conseguiria com um só gesto virar o forro do avesso? 
E, todavia, relatar sonhos nada mais é do que isso.  E não podemos 
falar das passagens de outro modo. São arquiteturas nas quais 

vivemos em sonhos a vida de nossos pais, avós, tal qual o embrião 
dentro do ventre da mãe revive a vida dos animais. A existência 
nesses espaços decorre sem ênfase, como nos sonhos 22. 

 

É possível observar uma conexão entre a forma onírica de 
pensar e descrever sonhos com a nova forma de filosofar que nasce 
no contexto da dialética de Frankfurt. O conceito de imagem 
dialética corresponde não só ao contexto benjaminiano, mas a todo 

um universo crítico da dialética negativa e da elaboração de uma 
                                                 
22 BENJAMIN, W. Passagens. Tradução Irene Aron. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo, 2009, 
p.145,146.  
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nova filosofia e consequentemente, de uma nova forma de fazer e 
pensar a filosofia. Nesse sentido, a filosofia passa não só a se 

expressar também na experiência do sonho, mas na experiência real 
da política, na experiência dialética23. 

Não podemos deixar de citar aqui o diagnóstico de Adorno 
segundo o qual, a modernidade na pretensão de explicar a realidade 

como uma unidade entre sujeito e objeto caiu na crise idealista. A 
atualidade da filosofia (1931) é uma interessante conferência do 
autor, na qual ele indica aos filósofos que renunciem essa pretensão 
de totalidade absoluta, uma vez que “a crise do idealismo é 
equivalente à crise da pretensão filosófica da totalidade” 24.  Com 
isso concorda Walter Benjamin25 no contexto do desenvolvimento 
de As passagens, e aí me refiro não só à forma, mas também ao 

conteúdo que invoca uma aproximação mais precisa entre a filosofia 
e a experiência, para continuar com as palavras de Adorno, essa 
filosofia “não seria outra coisa senão a experiência plena” 26.  

                                                 
23 “A especificidade da experiência dialética consiste em dissipar a aparência do sempre-igual e mesmo 
da repetição na história. A experiência política autentica está absolutamente livre desta aparência” 
BENJAMIN, W. Passagens. Tradução Irene Aron. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo, 2009, p.515.  

24 ADORNO, T.W. A atualidade da filosofia. Trad. Bruno Pucci, cotejada com a versão castelhana de 
José Luís Avantegui Tamayo. Barcelona. Ediciones Paidós, 1991, p.1.  

25“A vida no círculo encantado do eterno retorno garante uma existência que não sai do aurático” 

(BENJAMIN, 2009, p.161). Isso corresponde ao diagnóstico do fim da arte aurática desenvolvido por 

Benjamin em outra celebre obra: A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, onde desenvolveu 

a tese da primeira e segunda técnica. VI A segunda técnica que não visa (apenas) dominar, mas 
(principalmente) jogar com a natureza e que tem sua origem no jogo: “Seriedade e jogo , rigor e 

descomprometimento aparecem mesclados em toda obra de arte, embora em proporções muito distintas 

. Com isso já está dito que a arte está ligada tanto à segunda quanto à primeira técnicas. Aliás, é de se 
notar aqui que “dominar a natureza” denota o objetivo da segunda técnica somente de maneira altamente 

contestável, ela o faz do ponto de vista da primeira técnica. A primeira realmente pretende dominar a 

natureza; a segunda prefere muito antes um jogo conjunto entre natureza e humanidade. A função 
socialmente decisiva da arte de hoje é exercitar esse jogo conjunto” (BENJAMIN, 2013, p.62,63).  Ver mais 

em: A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Organização e apresentação Márcio Seligmann-
Silva; Tradução Gabriel Valladão Silva. Porto Alegre, RS- LPM , 2013.   

26 BENJAMIN, W. Passagens. Tradução Irene Aron. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo, 2009, p.20. 
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Entretanto, enquanto no caso de Adorno27 a relação com a 
experiência é tão substancial para o ensaio, elevando-se a uma 

relação com toda a história. No caso de Benjamin, e em especial, na 
obra por nós aqui usada, a experiência é substancial para a imagem 
dialética.  

Para Benjamin, a imagem dialética é um objeto histórico que 

configura uma forma objetiva de expressão da própria história. A 
fim de explicar com mais clareza: da apresentação materialista da 
história28 resulta um objeto histórico que é uma imagem dialética. 
Tal objeto só se constitui na explosão da continuidade histórica, 
chamada por Benjamin de momento destrutivo ou crítico da 
história.  

Acredito que a imagem dialética pode ser entendida como 

uma nova intuição intelectual, uma intuição poética, pois, como as 
palavras esclarecedoras de Benjamin permitem observar:  

 
A imagem dialética é uma imagem que lampeja. É, assim, como 

uma imagem que lampeja no agora da cognoscibilidade, que deve 
ser captado o ocorrido. A salvação que se realiza deste modo – e 
somente deste modo – não pode se realizar senão naquilo que 

estará irremediavelmente perdido no instante seguinte 29.  
 

Segundo as reflexões de Benjamin, esse lampejo é como uma 
explosão que arranca os objetos precisos da própria história. Nisso 
consiste a historiografia materialista, a qual “não escolhe 

                                                 
27 Ver mais no texto de Adorno publicado em 1974: O ensaio como forma In: Notas de Literatura I. 
Trad. Jorge M. B. de Almeida. São Paulo: Duas Cidades; Ed.34, 2003.  

28“Sobre a doutrina elementar do materialismo histórico: 1) Um objeto da história é aquele em que o 
conhecimento se realiza como sua salvação. 2) A história se decompõe em imagem e não em historias. 

3) Onde se realiza um processo dialético estamos lidando com uma mônoda. 4) A apresentação 

materialista da historia traz consigo uma crítica imanente ao conceito de progresso. 5) O materialismo 
histórico baseia seu procedimento na experiência, no bom senso, na presença do espírito dialético” 
BENJAMIN, W. Passagens. Tradução Irene Aron. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo, p.518. 

29 BENJAMIN, W. Passagens. Tradução Irene Aron. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo, 2009, 
p.515. 
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aleatoriamente seus objetos. Ela não os toma, e sim os arranca, por 
explosão, do curso da história” 30.  

É interessante notar que esse momento de apresentação 
arrancado do curso dos acontecimentos históricos é entendido pelo 
autor como uma reação atual aos perigos que ameaçam o objeto e 
seu destinatário. Nota-se tranquilamente um traço de consolo 

embebido naquilo que Freud chamou de princípio de prazer e até 
mesmo de censura. Afinal, “Uma tal apresentação da história tem 
por objetivo, para falar como Engels, “ultrapassar o domínio do 
pensamento” 31 .  Mais adiante, ainda no contexto dessa 
argumentação, Benjamin deixa claro que o pensamento é uma 
mescla entre movimento e imobilização e que a imagem dialética se 
apresenta na imobilização de uma série de tensões que saturaram.   

 
Ela é a cesura no movimento do pensamento. Naturalmente seu 

lugar não é arbitrário. Em uma palavra ela deve ser procurada 
onde a tensão entre os opostos dialéticos é a maior possível. Assim, 
o objeto construído na apresentação materialista da história é ele 

mesmo uma imagem dialética. Ela é idêntica ao objeto histórico e 
justifica seu arrancamento do continuum da história 32.   33 
 

Nesse “apreender” de um objeto histórico que se configura em 
imagem dialética encontra-se uma totalidade desagregada 34  em 

                                                 
30 BENJAMIN, W. Passagens. Tradução Irene Aron. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo, 2009, 
p.517. 

31 BENJAMIN, W. Passagens. Tradução Irene Aron. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo, 2009, 
p.517. 

32 BENJAMIN, W. Passagens. Tradução Irene Aron. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo, 2009, 
p.518. 

33Essa ideia do intervalo como uma cesura nos acontecimentos também aparece como uma espécie 

de intuição intelectual tanto nas Observações sobre Édipo quanto nas Observações sobre Antígona de 

Hölderlin. Ver mais em: Observações sobre Édipo e Observações sobre Antígona. Tradução de Pedro 
Süssekind e Roberto Machado. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed. 2008.  

34Como nota o professor Ricardo Timm: “Em verdade, estamos tão acostumados com o hábito de 
relacionar o termo “infinito” com uma concepção ontológica ou cosmológica – grandeza, pequenez, 

perfeição, beleza e outros atributos divinos ou do Universo – que nos causa normalmente inaudita 

estranheza a conexão das palavras “infinito” e “ética”. Como poderia alguma coisa ser “eticamente 
 



Gabriela Nascimento Souza | 111 
 

intensificada e irremediável tensão. Aqui a filosofia não só 
desenvolve mais um estágio de seu eterno processo de recriação, 

mas retoma, em certo sentido, o seu significado mais essencial e 
antigo. Isso porque, claramente deixa de ser apenas ontologia ou 
epistemologia, para ir ao encontro da lógica, da estética, da própria 
psicanálise e, principalmente, da ética.  

 
Considerações Finais 

 
Voltando à pergunta motivadora de todo esse projeto, a saber: 

Como o suposto irremediavelmente perdido nos sonhos se relaciona 
com o conceito filosófico de intuição intelectual para Freud e como 
essa relação nos encaminha para a imagem dialética benjaminiana 

enquanto uma forma de reabilitação do próprio conceito de intuição 
intelectual? Podemos arriscar muitas respostas dignas de outras 
milhares de indagações35, entretanto, algo tem aqui de ficar certo 
nos nossos pensamentos: o fim da ilusão de uma totalidade absoluta 
e a reconstrução de uma nova compreensão de totalidade que vem 
nos surpreendendo a cada momento na dialética contemporânea.  

É possível notar que Freud, na decomposição do conceito de 
intuição intelectual, a resinifica nos moldes de uma identidade 
perceptiva causada por ilusão evidenciada no trabalho do sonho36. 
Também permite evidenciar, na própria análise do sonho, a conexão 
com a argumentação de Benjamin nas Passagens, mais 

                                                 
infinita”?” Ver mais em: Totalidade & Desagregação. Sobre as fronteiras do pensamento e suas 
alternativas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.  

35 Para defender a minha argumentação, uso das palavras de Michel Lowy, para o qual: “o lugar de 

alguns documentos em sua argumentação é misterioso, certos detalhes parecem ser destituídos de 

interesse e somos obrigados a fazer conjecturas, nem sempre chegando a uma conclusão. Mesmo 
assim, no conjunto, as peças do quebra-cabeça se encaixam [...]”LÖWY, M. A cidade, lugar estratégico 

do enfrentamento das classes: issurreições, barricadas e Haussmanização de Paris nas Passagens de 

Walter Benjamin. In: Centelhas: marxismo e revolução no século XXI. São Paulo, Boi Tempo, 2017, 
p.104, 105.  

36 “A decomposição analítica dessas neuroses poderia ser acompanhada de propostas terapêuticas 
merecedoras de grande interesse pratico” FREUD, S.O mal estar na cultura. Tradução de Renato Zwick 
. Porto Alegre, RS: L&PM, 2017, p.183 (B).  
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especificamente, com o conceito de imagem dialética. Tratamos aqui 
do irremediavelmente perdido resgatado pelos sonhos como uma 

nova reestruturação da intuição intelectual, por um caminho de 
compreensão histórica, que corresponde também a uma reflexão do 
conceito de individuo e até mesmo de universo. Nós mesmos somos 
uma forma de totalidade viva37 não absoluta que pensa e critica a 

realidade.  
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O capitalismo como religião 

e as consequências da religião capitalista 
 

Giovan Longo1 
 

1 Introdução 
 

Discutir a respeito da validade das religiões e da religiosidade 
sempre se mostra como um grande desafio. Isso porque, ao entrar 
nesse campo de discussões, estamos lidando com um “universo” de 
símbolos e significados que é próprio de um grupo de pessoas ou de 
um indivíduo – se levarmos em consideração as formas 
contemporâneas de vivência da espiritualidade – sendo que esse 
indivíduo ou grupo não necessita, na maioria das vezes, de 
argumentos ou justificativas para sustentar sua crença. Ele apenas 
tem fé. 

A própria espiritualidade, hodiernamente, nem sempre é 
vivida dentro de uma instituição religiosa. É comum ouvir pessoas 
afirmando que não têm uma religião definida ou que participam de 

mais de uma religião. Até que ponto isso é positivo ou negativo não 
nos cabe aqui explorar, afinal, não queremos com esse artigo 
apresentar a melhor forma de vivência da espiritualidade e sim, 
analisar como um sistema econômico ganhou status de religião em 
nossa sociedade e o que significou tal fenômeno para o indivíduo 

tanto em nível pessoal quanto social. 

                                                 
1 Mestrando do PPG em Filosofia da PUCRS. Bolsista CAPES. E-mail: giovansnsf@yahoo.com.br. 
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A dimensão espiritual vivida dentro de uma instituição 
religiosa sempre teve (e ainda tem para muitas pessoas) 

importância significativa enquanto organizadora da vida e 
orientadora das possíveis melhores ações que devem ser praticadas 
a fim de se conquistar uma felicidade caracterizada, acima de tudo, 
pela sua plenitude. Isso significa que, para muitos, o conjunto de 

valores, crenças e determinações religiosas representou (e ainda 
representa) os fundamentos para a construção de uma moralidade 
pessoal, central na constituição de suas identidades.  

Ao longo da história, as instituições religiosas tiveram esse 
papel de “orientadoras” na construção da subjetividade daqueles 
que se diziam crentes de suas verdades. As pessoas sempre 
buscaram nas religiões orientações a respeito de como deveriam 

agir, do que era certo ou errado, bom ou mau. As instituições 
religiosas estavam entre os pilares centrais de qualquer civilização. 
Com o tempo, elas foram perdendo força para novas formas de 
manifestação da espiritualidade ou para a possibilidade de uma vida 
sem essa dimensão. 

Mesmo em uma sociedade como a nossa, onde ainda existem 
pessoas merecedoras do título de “crentes”, a perda da força das 
instituições religiosas faz com que elas não mais exerçam o papel 
que outrora exerciam. Entretanto, sua função de organizadoras da 
sociedade não se tornou obsoleta. Os seres humanos continuam 
necessitando de um sistema de crenças que lhes oriente a respeito 
do “melhor caminho a ser seguido”. Com as instituições 

fundamentadas no sobrenatural fragilizadas, um sistema econômico 
em constante crescimento tomou seu lugar. Esse sistema é o 
capitalismo.  

Ocupando o lugar antes preenchido pelas religiões 

tradicionais, ele se tornou o mais eficiente sistema de crenças aceitas 
pelos seres humanos como norteadoras de suas vidas. A forma como 
isso ocorreu, que características essa nova religião tem e quais os 
impactos provocados por ela é o que queremos aqui discutir. Sendo 
assim, num primeiro momento será apresentado como o 
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capitalismo adquiriu status de religião. Após essa breve 
apresentação, a partir de Benjamin, analisar-se-á esse sistema 

enquanto sistema religioso ao identificar nele quais características 
lhe conferem tal status e, a partir de Freud, apresentar-se-ão as 
consequências de considerá-lo como tal para organização da vida 
humana. 

De Benjamin, utilizaremos o texto O capitalismo como 
religião2. De Freud, principalmente a obra O mal estar da cultura3. 
Nessa obra, Freud continua desenvolvendo suas críticas, iniciadas 
em obras anteriores, a respeito da forma como as religiões 
influenciam na vida dos indivíduos. É preciso, desde já, esclarecer 
que não é pretensão nossa corroborar ou refutar tais críticas, uma 
vez que o que nos propomos a fazer aqui foi direcioná-las para uma 

religião específica (a religião capitalista) sem a preocupação de 
analisar até que ponto a aplicação delas às religiões tradicionais são 
válidas. 

 
2 A religião capitalista 

 
À primeira vista, definir um sistema econômico como religião 

pode gerar um certo desconforto ou desconfiança. Afinal, apesar de 
suas múltiplas definições, podemos afirmar de maneira geral que 
religião é “crença na garantia sobrenatural de salvação, e técnicas 
destinadas a obter e conservar essa garantia.” 4  Enquanto isso, 
definimos “sistema econômico” como uma forma de organização 

econômica que, através de um conjunto de teorias, procura 
organizar a produção, distribuição e consumo de mercadorias e bens 
de serviço.  

Há, assim, uma diferença significativa entre uma religião e 

um sistema econômico. Enquanto a religião busca, principalmente, 

                                                 
2 BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2013. 

3 FREUD, Sigmund. O mal-estar da cultura. Trad. Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 2017. 

4 ABBABGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: WWF Martins Fontes, 2012. p. 997. 
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organizar a vida humana na perspectiva do sobrenatural e 
espiritual5, o sistema econômico busca organizar a vida humana em 

seu aspecto material e social. Por isso, ao longo de quase toda 
história humana, mesmo quando havia certa relação entre elas, 
economia e religião não se confundiam6.  

Com o capitalismo também foi assim. De início ele se 

apresentava apenas como uma teoria a respeito do funcionamento 
da economia. Entretanto, com o tempo, a relação que se estabeleceu 
com o capitalismo foi mudando. Isso porque, apesar da distinção que 
pode ser estabelecida entre um sistema econômico e uma religião, 
ambos têm algo em comum: organizam, de alguma forma, a vida 
humana e prometem a conquista da felicidade. A partir dessa 
característica em comum, o capitalismo conseguiu se adaptar aos 

desejos humanos a ponto de poder substituir um sistema de crenças 
ao vender a ideia de que o sobrenatural não é tão determinante para 
a conquista da felicidade. O determinante é o restante (as 
promessas, as realizações, o paraíso garantido nessa existência) e 
isso pode ser arranjado de forma imediata. Ao menos foi essa a 
promessa. 

 
O capitalismo começou como uma teoria sobre como a economia 

funciona. Era ao mesmo tempo descritivo e prescritivo – oferecia 
um relato de como o dinheiro funcionava e promovia a ideia de 

que reinvestir lucros na produção leva a um rápido crescimento 
econômico. Mas, pouco a pouco, o capitalismo se tornou muito 
mais do que uma doutrina econômica. Hoje engloba uma ética – 

um conjunto de ensinamentos sobre como as pessoas devem se 
comportar, educar seus filhos e até mesmo pensar. Sua doutrina 
fundamental é que o crescimento econômico é o bem supremo, ou 

pelo menos uma via para o bem supremo, porque a justiça, a 

                                                 
5 As religiões tradicionais também tinham como função organizar a vida social. Entretanto, uma vida 
social organizada era meio para se atingirem as recompensas do sobrenatural, e não finalidade. 

6  Muitas vezes não havia nem mesmo relação entre as duas, principalmente quando a religião 
condenava certas “práticas econômicas”. 
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liberdade e até mesmo a felicidade dependem do crescimento 

econômico7. 
 

Como sistema de crenças, o capitalismo, principalmente 
quando se tornou de cunho neoliberal, mesmo que não admitamos 
ou não percebamos, se tornou também uma religião. Tem seus 
seguidores, suas crenças, sua promessa. Segundo Jung Mo Sung, em 

seu artigo Mercado religioso e mercado como religião 8 , as 
transformações na organização social e a consequente relação que 
estabelecemos com o mercado a partir dessas transformações 
contribuiu significativamente para que isso acontecesse. 

Para Sung a separação entre Estado e Igreja representou o fim 
do monopólio religioso e o surgimento do pluralismo religioso. Isso 
gerou uma espécie de privatização da religião: a religiosidade foi 

reduzida à esfera da vida privada “[...] tornando-se um assunto de 
escolha ou preferência do indivíduo ou núcleo familiar. Com isso, as 
religiões competiriam umas com as outras, submetidas à lógica do 
mercado, em busca de mais ‘fiéis’ ou de consumidores de bens 
religiosos”9. 

Uma vez submetidas à lógica do mercado10, as religiões não 
poderiam continuar apenas em sua “missão” de aproximar o 
humano do sobrenatural. Era preciso oferecer mais. A satisfação de 
desejos, a conquista da felicidade e a “cura” para as dores do corpo 
e da alma precisaram deixar de ser promessas condicionadas a 

                                                 
7 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Trad. Janaína Marcoantonio. 

Porto Alegre: L&PM, 2016. p. 324. 

8  SUNG, Jung Mo. Mercado religioso e mercado como religião (Religious Market and Market as 

Religion) - DOI: 10.5752/P.2175-5841.2014v12n34p290. Horizonte, [s.l.], v. 12, n. 34, p.290-315, 25 
jun. 2014. Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais. http://dx.doi.org/10.5752/p.2175-
5841.2014v12n34.p290. 

9  SUNG, Jung Mo. Mercado religioso e mercado como religião (Religious Market and Market as 

Religion) - DOI: 10.5752/P.2175-5841.2014v12n34p290. Horizonte, [s.l.], v. 12, n. 34, p.290-315, 25 

jun. 2014. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. http://dx.doi.org/10.5752/p.2175-
5841.2014v12n34. p. 291. 

10  Isso não significa, como levanta em forma de questionamento o próprio Sung, que todas as 

atividades religiosas de nosso tempo são pensadas a partir da lógica capitalista. Como nosso foco de 
reflexão é o capitalismo como religião, não aprofundaremos aqui essa questão. 
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determinada forma de viver que exigia sacrifícios pessoais ou a 
rituais que demandavam certa espera por parte daqueles que 

buscavam esses meios. Tiveram que se tornar possibilidades reais e 
imediatas que foram relacionadas à aquisição de bens. Em outras 
palavras, a necessidade da oração, da oferta, do sacrifício, da vida 
regrada, do cultivo da dimensão espiritual a fim de se conquistar a 

“vida boa e feliz” foram substituídas pela possibilidade de comprar 
essa vida, desde que se tenha condições para isso. 

A dimensão espiritual, que demanda tempo, escolhas e, 
muitas vezes, determinadas formas de limitação da liberdade, foi 
substituída pela imediatez do consumo. Isso pode ser observado em 
várias práticas religiosas das mais diferentes crenças onde “a cura” 
depende do quanto o sujeito está disposto a gastar11. 

Além de apresentar as possibilidades de salvação ao ser 
humano e de aproximá-lo do sobrenatural, a religião desempenhou 
o papel de ordenadora da sociedade, uma vez que, em seu conjunto 
de crenças e normas, estava uma moral que orientava os indivíduos 
a respeito de como deveriam agir e do que deveriam evitar. De 
forma positiva ou negativa ela sempre contribuiu para manter uma 
certa “ordem” social ao fazer com que os indivíduos agissem de 
forma semelhante dentro de determinada sociedade, caso quisessem 
permanecer nela. Com a privatização da religião, essa capacidade de 
ordenamento desaparece: 

 

Uma tal religião privada, independentemente de quão “real” apareça 
para os que a adotam, não pode mais desempenhar a tarefa clássica 
da religião: construir um mundo comum no âmbito do qual toda a 

vida social recebe um significado último que obriga a todos. Ao 
contrário, essa religiosidade limita-se a domínios específicos da vida 
social que podem ser efetivamente segregados dos setores 

                                                 
11  Mesmo que muitos sistemas de crenças, ao longo da história, exigiram diferentes tipos de 
“pagamentos”, estes eram de uma natureza diferente daquela do capitalismo. O capitalismo 

mercantiliza a fé ao tornar a dimensão espiritual como mercadoria. E vai além disso ao criar 

necessidades a fim de tornar seus fiéis servidores do sistema. “Com isso, se reforça a ideia de que a 
religião está submetida quase que completamente à lógica do mercado; e não mercado qualquer, mas 
a concepção neoliberal do mercado total” (SUNG, p. 295). 
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secularizados da sociedade moderna. Os valores que dizem respeito 

à religiosidade privada são, tipicamente, irrelevantes em contextos 
institucionais diferentes dos da vida privada12. 
 

A privatização das religiões, nesse sentido, impossibilita que 
os sistemas de crenças religiosas baseadas no sobrenatural 
consigam promover qualquer ordenamento social de forma 
universal. Só é possível tal ordenamento quando um sistema se 
torna aceito por todos os indivíduos que vivem em determinada 
sociedade. Isso é impossível se levarmos em consideração o contexto 
descrito até aqui. Por isso Sung vai afirmar que, diante do 
enfraquecimento das Instituições Religiosas enquanto 
organizadoras da sociedade, surgiu uma nova forma de organização 
que tomou o seu lugar: o Capitalismo. Através de uma série de 

“mecanismos”, sobretudo de controle, presentes em seu interior, ele 
foi capaz de exercer esse papel. Com outros objetivos e com um 
sucesso ainda maior do que o das religiões tradicionais, como 
veremos a partir de agora. 

 
3 O capitalismo como religião: características e impactos 

 
Até agora apresentamos como o capitalismo adquiriu um 

status de religião. Refletiremos no segundo ponto deste trabalho a 
respeito de quais características garantem ao capitalismo esse status 
e quais são as consequências do mesmo aos indivíduos que vivem 
sob esse sistema econômico e se deixam dominar por ele. 

Para tanto utilizaremos as reflexões desenvolvidas por Freud 
a respeito do impacto que as crenças têm em nossa vida 
relacionando-as com as de Benjamin, pensador que foi um dos 
primeiros a sugerir a tese segundo a qual o capitalismo também se 
tornou um sistema de crenças. 

                                                 
12 BERGER, Peter L. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião. Trad. José 

Carlos Barcellos. São Paulo: Paulinas 1985. p. 145. A citação pode ser encontrada no artigo de Sung, 
referenciado neste artigo. Entretanto, para apresenta-la aqui, optamos por busca-la no original. 
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Cabe desde já dizer que a aproximação que aqui ousaremos 
fazer é desafiante. Isso porque o próprio Benjamin, em seus escritos, 

coloca o pensamento freudiano como parte da “religião capitalista”: 
 

A teoria freudiana também faz parte do império sacerdotal desse 
culto. Ela foi concebida em moldes totalmente capitalistas. A partir 
de uma analogia muito profunda ainda a ser esclarecida, aquilo 

que foi reprimido – a representação pecaminosa – é o capital que 
rende juros para o inferno do inconsciente13. 

 

Sem entrar no mérito da crítica esboçada por Benjamin, 
insistiremos nessa relação por entender que o objetivo não será 
apresentar ambos os pensamentos como complementares e sim 
utilizá-los para compreender um tema que permite algumas 
aproximações entre eles. Enquanto Benjamin nos permitirá 

entender quais características do sistema capitalista o tornam um 
sistema de crenças próximo ao das estruturas encontradas nas 
religiões, Freud nos permitirá, a partir da crítica que ele faz às 
religiões como um todo, entender quais são os impactos da “religião 
capitalista” para a organização social e a vida pessoal de seus 
“seguidores”. 

 

3.1 Benjamin e as características da religião capitalista 
 
Benjamin inicia O capitalismo como religião afirmando que “o 

capitalismo deve ser visto como uma religião, isto é, o capitalismo 

está essencialmente a serviço da resolução das mesmas 
preocupações, aflições e inquietações a que outrora as assim 
chamadas religiões quiseram oferecer resposta.”14 

O autor admite que essa nova religião não segue exatamente 
a mesma estrutura das tradicionais (há uma estrutura comum?). 

                                                 
13 BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2013. 
p. 22. 

14 BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2013. 
p. 21 
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Entretanto identifica três traços presentes nesse sistema econômico 
que permitem tal classificação. Para Benjamin “Em primeiro lugar, 

o capitalismo é uma religião puramente cultual, talvez até a mais 
extrema que já existiu. Nele, todas as coisas só adquirem significado 
na relação imediata com o culto; ele não possui nenhuma dogmática, 
nenhuma teologia.”15 Praticamente todas as crenças têm sua forma 

de culto. Entretanto, no capitalismo o seu significado muda. 
Enquanto nas religiões tradicionais o culto não apresenta apenas 
como objetivo uma busca pessoal, no capitalismo ele é praticamente 
baseado na ideia de um individualismo acima de tudo. Além disso, o 
culto precisa ser imediato. Elimina-se a necessidade de “esperar a 
graça” pela imediatez da mesma mediante um pagamento. 

Isso nos leva ao segundo traço destacado por Benjamin: “[...] 

a duração permanente do culto. O capitalismo é celebração de um 
culto sans trêve et sans merci [sem trégua e sem piedade]. Para ele, 
não existem “dias normais”, não há dia que não seja festivo no 
terrível sentido da ostentação de toda a pompa sacral, do empenho 
extremo do adorador.”16 Ele exige que seus seguidores estejam em 
adoração o tempo todo. O carpe diem latino que nos alertava para a 
importância de se viver cada momento da melhor maneira possível, 
se torna um incentivo para aproveitar cada dia como se fosse o 
último. Tudo precisa acontecer agora, pois só o agora importa. 

“Em terceiro lugar, esse culto é culpabilizador. O capitalismo 
presumivelmente é o primeiro caso de culto não expiatório, mas 
culpabilizador.” Esse aspecto culpabilizador se mostra, por exemplo, 

na forma como aqueles sujeitos que não conseguem acompanhar o 
desenvolvimento do capital são levados em consideração. Alguém que 
não tem condições de consumir determinado produto nem sempre é 
tratado como igual por aqueles que conseguem. Além disso, é comum 

                                                 
15 BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2013. 
p. 21-22. 

16 BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2013. 
p. 21-22. 
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ouvir afirmações do tipo “ele não conseguiu crescer na vida porque 
não se esforça” ou “só não vence na vida quem não quer”.  

A culpabilização também faz parte do dia a dia dos “fiéis” que 
adotam essa religião. A necessidade do consumo nunca é satisfeita. 
Na maior parte das vezes necessidades falsas são criadas a fim de 
manter os indivíduos consumindo. E quando o sistema em si não faz 

exigências formais a respeito disso, o olhar dos outros sobre o 
indivíduo o motiva a consumir. 

É preciso sempre ser melhor, estar na moda, seguir as 
tendências. O pecado é não fazer isso e a punição está em não ser 
considerado como pessoa. Há inúmeros seres humanos que não são 
considerados como pessoas, como gente, pelo simples fato de não 
terem condições de consumir aquilo que a religião capitalista 

determina que deva ser consumido. Essa religião não oferece 
expiação, como disse Benjamin, porque não cabe a ela oferecer a 
salvação. São os indivíduos que devem oferecer seus bens e sua vida. 
Se não conseguem, devem perecer. A lei é a do mais forte. E o mais 
forte é aquele que tem mais posses. 

Outra questão levantada por Benjamin se refere à inexistência 
de dogmas na religião capitalista. Ele é fundado na ideia do 
“pensamento livre”. Entretanto, essa liberdade é ilusória. As crenças 
determinadas externamente, aceitas pelos indivíduos sem qualquer 
questionamento, ainda existem. Só que são internalizadas de tal 
forma no indivíduo que ele não se dá conta da natureza externa e 
inquestionável delas. E não se tornam dogmas pois precisam mudar 

conforme a necessidade. 
O simbolismo que dá sustentação às religiões também está 

presente no capitalismo. Os templos foram substituídos pelos 
shoppings centers e pelas lojas, os ídolos e santos religiosos pelos 

ídolos da música, do futebol e da televisão, os produtos à venda são 
os novos totens e uma das principais formas de culto é o consumo. 
Isso não quer dizer que ir ao shopping, gostar de determinado cantor 
ou de futebol significa ter abraçado o culto. O problema é a relação 
que estabelecemos com os diferentes tipos de consumo, inclusive 
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tornando mercadoria aquilo que não pode ser consumível, como a 
própria vida e a vida do próximo. Essa relação é que define quando 

alguém considera o sistema capitalista como religião. 
Na religião capitalista, a felicidade e o amor se tornam 

promessas contidas em produtos. A felicidade passa a ser ligada à 
materialidade e ao consumo e o amor se torna mais um produto do 

que um sentimento.  
Agamben, a partir da leitura do texto de Benjamin, conclui que: 

 
Se isso for verdadeiro, então a hipótese de Benjamin de que há uma 
estreita relação entre capitalismo e religião acaba recebendo uma 

nova confirmação: o capitalismo é uma religião inteiramente 
fundada sobre a fé, é uma religião cujos adeptos vivem sola fide 
(unicamente da fé). E se, segundo Benjamin, o capitalismo é uma 

religião na qual o culto se emancipou de todo objeto e a culpa se 
emancipou de todo pecado, e, portanto, de toda possível redenção. 

Então, do ponto de vista da fé, o capitalismo não tem nenhum 
objeto: crê no puro fato de crer, no puro crédito (believes on the 
pure belief), ou seja, no dinheiro. O capitalismo é, pois, uma 

religião em que a fé – o crédito – ocupa o lugar de Deus; dito de 
outra maneira, pelo fato de o dinheiro ser a forma pura do crédito, 
é uma religião em que Deus é o dinheiro17. 

 

O fato de o dinheiro ser um deus tem como ilustração as 
próprias cédulas monetárias. O que está estampado é cheio de 
simbolismos dessa nova religião que substitui a necessidade do 
sacrifício pessoal em favor dos outros por uma necessidade cada vez 

mais crescente em sacrificar os outros. Isso significa que os supostos 
desejos pessoais (criados pela necessidade de consumir cada vez 
mais) são o que deve ser buscado. 

Essas são as características da religião capitalista 

apresentadas por Benjamin. Talvez se analisássemos outros 
sistemas econômicos também encontraríamos elementos de culto e 

                                                 
17  AGAMBEN, Giorgio. Benjamin e o capitalismo.  Disponível em: 

<http://www.ihu.unisinos.br/noticias/520057-benjamin-e-o-capitalismo-artigo-de-giorgio-
agamben>. Acesso em: 29 nov. 2007. 
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adoração. Entretanto, nesse momento, comparar diferentes 
sistemas econômicos não se mostra pertinente para o que aqui é 

proposto. Queremos apenas refletir a respeito dos impactos 
causados por um sistema que está em quase todo o mudo onde seus 
“sacerdotes” demonstram cada vez menos preocupação com limites 
e consequências, quase sempre colocando o lucro acima da vida 

humana. Isso tem resultados catastróficos. Freud pode nos ajudar 
compreender melhor tal constatação. 

 
3.2 Freud e as críticas à religiosidade 

 
Freud é um dos grandes críticos das religiões tradicionais18. 

Considera as ideias religiosas como ilusões a fim de ilustrar os 

desejos mais fortes presentes no humano. A obra O mal-estar da 
cultura representa uma crítica à cultura ocidental que se constituiu 
a partir de um sistema de crenças fundado no sobrenatural. Para o 
pensador, a necessidade de tais crenças revela um estágio da 
humanidade semelhante ao da criança que ainda acredita em 
fantasias e “seres de outro mundo” precisando de uma figura 
protetora para, entre outras coisas, lhe dar segurança. 

Nessa obra, o pensador analisa, entre outras coisas, como se 
dá a relação entre indivíduo e meio cultural, ou seja, como os seres 
humanos lidam com as determinações externas da civilização onde 
estão inseridos. Uma das instituições de sua época que mais 
influenciava na forma como cada ser humano se organizava 

pessoalmente e socialmente era a religiosa. Freud, portanto, ao 
longo do livro, mostra como a cultura no geral vai reprimindo o 
indivíduo, controlando seus impulsos e tirando sua liberdade e como 
as religiões contribuem para isso na medida em que são os “meios” 

pelos quais ela (cultura) age19. 

                                                 
18 Sua crítica é fortemente direcionada ao cristianismo. 

19 Cabe aqui destacar que, na época de Freud, as religiões exerciam maior impacto sobre os indivíduos. 

O descaso e a vivência superficial da fé presente nas religiões tradicionais pelos contemporâneos não 
eram padrão da época. 
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Para Freud, há um conflito existente entre ego e superego, 
entre o eu interior e o mundo exterior. Segundo o pensador, 

naturalmente o ser humano está propenso a buscar o prazer ou 
evitar a dor o máximo possível. É o que ele vai denominar de 
princípio de prazer: aquilo que, naturalmente, guia o agir humano 
e contribui para a formação do indivíduo. O objetivo é a busca da 

felicidade acima de tudo. 
Entretanto, a felicidade plena, constante, é impossível. A 

própria natureza humana se mostra como impedimento. A dor é 
inevitável. E a procura pelo prazer acima de tudo pode ser 
destrutiva. Além disso, o ser humano precisa lidar com as limitações 
que seu próprio corpo apresenta. Em síntese, o sofrimento é algo 
que não pode ser eliminado da vida humana. 

 
Nossa investigação sobre a felicidade pouco nos ensinou até agora 

que já não seja do conhecimento geral. Mesmo que a levemos 
adiante ao perguntar por que é tão difícil para os seres humanos 
se tornarem felizes, a perspectiva de aprender algo novo não 

parece muito maior. Já demos a resposta ao indicarmos as três 
fontes donde provém nosso sofrimento: a prepotência da natureza, 
a fragilidade de nosso próprio corpo e a deficiência das disposições 

que regulam os relacionamentos dos seres humanos na família, no 
Estado e na sociedade. Quanto às duas primeiras, nosso juízo não 

pode hesitar por muito tempo; somos forçados a reconhecer essas 
fontes de sofrimento e a nos resignarmos com a sua 
inevitabilidade. Jamais dominaremos a natureza completamente, e 

nosso organismo, ele próprio uma parte dessa natureza, sempre 
será uma formação transitória, limitada em sua adaptação e em 
sua operação20. 

 

A terceira fonte de sofrimento já é um “efeito colateral” da 
busca por superar as duas primeiras. Como algumas questões em 
torno do princípio do prazer não podem ser controladas e, em certo 

sentido, a longo prazo podem ser prejudiciais, os seres humanos 
buscaram alternativas para não mais só dependerem de seus 

                                                 
20 FREUD, Sigmund. O mal-estar da cultura. Trad. Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 2017, p. 81. 



128 | Walter Benjamin & Sigmund Freud: encontros contemporâneos 
 

impulsos naturais na busca pela felicidade. O princípio do prazer foi 
substituído pelo princípio de desempenho.  

O princípio de desempenho surge com a promessa de 
eliminar ou retardar toda e qualquer fonte de sofrimento. 
Entretanto, para Freud, ao invés disso, ele origina outras formas de 
sofrimento e ainda suprime muitas de prazer. A civilização não 

tornou os impulsos menos destrutivos, os reprimiu. Fracassou em 
eliminar o sofrimento, causando inúmeros problemas que até então 
não existiam (sobretudo aqueles de nível psicológico que Freud vai 
descrevendo ao longo de sua obra).  

O indivíduo vive em uma cultura da qual ele supostamente faz 
parte como um dos elos fundamentais, mas não se sente bem nela. 
Os progressos científicos e tecnológicos, por mais que existam, 

falham naquilo pelo qual teoricamente surgiram: 
 
Sem dúvida, há inúmeros progressos da ciência e da cultura que 

são considerados como conquistas características da civilização, 
mas nem por isso essas aquisições tornaram o homem mais feliz. 
Ao contrário, a civilização deu um passo decisivo quando a 

comunidade conseguiu impor a cada indivíduo que a compõe uma 
limitação de seus impulsos pulsionais – sexuais e agressivos – com 
o objetivo de preservar a coesão do grupo. Portanto, a civilização 

repousa essencialmente no princípio da renúncia aos impulsos 
pulsionais, segundo Freud, e é essa “renúncia cultural” que rege as 

relações sociais entre os seres humanos, sendo simultaneamente a 
causa da hostilidade do indivíduo contra a civilização21. 
 

Em nome da coesão do grupo, o ser humano tem sua 
individualidade assassinada. Ele se dissolve em uma coletividade 
que não atende aos seus impulsos22 e nem mesmo lida com eles. Os 

                                                 
21 QUINODOZ, Jean-Michel. Ler Freud: Guia de leitura da obra de S. Freud. Trad. Fátima Murad. Porto 
Alegre: Artmed, 2007. p. 260. 

22 Mesmo admitindo que alguns impulsos possam ser, em alguma medida, destrutivos, entendemos 
que eles não podem ser simplesmente classificados como bons ou maus. Além disso, certos impulsos 

têm origem em necessidades básicas dos indivíduos, como parte dos impulsos sexuais que tem origem 

biológica participando da formação da psique do indivíduo e tendo função também a nível de espécie, 
uma vez que através deles se garante a perpetuação da mesma. 
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reprime ou suprime. Como resultado temos um sujeito em 
constante conflito com as normas e a cultura em que ele está 

inserido. Como elas não podem ser combatidas externamente, a luta 
se dá de forma interna sendo o “campo de batalha” a psique do 
próprio indivíduo. Quase sempre, ele se vê derrotado. Quando, 
nessa derrota, as determinações externas não são assimiladas por 

completo e internalizadas como suas23, as consequências são alguns 
dos tipos de neuroses24. 

O que une a civilização, segundo Freud, é o amor. Através dele 
as famílias são formadas. Em suas múltiplas manifestações ele 
permite também que amizades e laços comunitários sejam possíveis. 
Entretanto, a mesma civilização que surge graças ao amor é aquela 
que apresenta restrições a ele. Ela determina como deve ser vivido 

esse amor, com quem é possível vivê-lo e para que ele deve ser 
vivido. A religião aparece novamente como a instituição responsável 
por apresentar tais restrições. A ética religiosa se confunde com a 
ética da civilização e as restrições são apresentadas como 
necessárias para a salvação da alma. “É por isso que a ética 
‘civilizada’ estabelece restrições à vida sexual e prega um ideal, o de 
amar o próximo como a si mesmo.”25 

A própria felicidade passa a ser uma promessa futura. É 
preciso renunciar a muitos dos “prazeres terrenos” para a conquista 
do paraíso e a salvação da alma. Quem define os prazeres que 
precisam ser evitados é a sociedade. São definidos segundo 
interesses de quem tem o poder e a divindade é usada como 

justificativa. 
A crítica de Freud às religiões se dá, sobretudo, por seu caráter 

doutrinador. O problema maior para o pensador talvez não esteja a 
vivência de uma crença ou espiritualidade em si, apesar de inúmeras 

                                                 
23 A assimilação, mesmo que completa, nem sempre garante o fim do conflito entre Ego e Superego 
que pode retornar a qualquer momento. 

24 As neuroses têm várias causas e se manifestam de diferentes formas. Para mais informações ver 
FREUD, Sigmund. O mal-estar da cultura. Trad. Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 2017, p. 84. 

25 QUINODOZ, 2007, p. 260. 
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vezes apresentá-las como infantis e fruto da imaginação humana 
diante da necessidade de ver seus desejos e sonhos realizados, mas 

no que significa abraçar um sistema de dogmas e viver a partir do 
seu código de conduta. Freud, em síntese, critica a função de 
condicionante da natureza humana assumida pelas religiões e as 
formas de controle e sublimação que as mesmas utilizam para 

atingir esse fim. Além disso, denuncia a insuficiência da religião, 
entendida como principal instituição da civilização ocidental, por 
perpassar todas as outras instituições (ao menos em sua época), em 
cumprir a promessa de realização da felicidade plena 

Como se vê, Freud foi um grande crítico das Instituições 
Religiosas. Os argumentos utilizados por ele para tecer tal crítica nos 
ajudarão, a partir de agora, a entender quais são os impactos da 

religião capitalista na vida daqueles que a “abraçam” enquanto 
crença orientadora de suas vidas26. 

 
3.3 Os impactos da religião capitalista 

 
A partir de Benjamin podemos dizer com segurança que o 

capitalismo é uma religião. Uma religião que, segundo o próprio 
filósofo, diferente de todas as outras é culpabilizadora. Isso significa 
que, enquanto os indivíduos buscavam nas religiões tradicionais o 
perdão por cederem aos seus desejos, o capitalismo não se preocupa 
com essa promessa. Ele não procura eliminar a culpa oferecendo 
perdão. Ao invés disso, a torna uma ferramenta para fidelizar ainda 

mais seus seguidores. Se todos são culpados não há ninguém para 
culpar ou se desculpar. 

A culpa, na religião capitalista, é em relação àquilo que não foi 
feito. Ela ainda impede o sujeito de realizar muitos dos seus desejos 

pessoais, como apontado por Freud nas religiões tradicionais. 
Entretanto, não há uma proibição direta de realização desses 
                                                 
26 A validade ou não das críticas feitas por Freud não será discutida aqui. As recuperamos não para 

corroborá-las ou refutá-las mas para delas extrair aquilo que pode ser relacionado com Benjamin a 
fim de compreender os impactos do capitalismo considerado como sistema de crenças. 
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desejos, mas uma substituição dos mesmos por outros que, para 
serem realizados, precisam do consumo. Ser sujeito único em meio 

a outros sujeitos é um problema. É ser diferente, estranho, errado. 
É preciso aceitar uma identidade coletiva estruturada de forma a 
manter a ilusão de originalidade. As pessoas, no geral, tendem a 
fazer tudo o que os outros fazem e mesmo assim pensam estar 

fazendo escolhas pessoais livres de qualquer imposição externa27.  
Esse sentimento de culpa é o mesmo denunciado por Freud. 

A mesma repressão que ele afirmava estar presente nas religiões 
tradicionais, agora é marca da religião capitalista. O sujeito que não 
pode seguir a lógica do mercado é condenado por isso. E mesmo 
aquele que a segue, se sente culpado o tempo todo. Culpado por não 
ter consumido mais, por ainda não ter determinado produto ou não 

conseguir comprar determinado serviço. Uma culpa que o faz 
consumir cada vez mais para não “ficar de fora”.  

Tudo isso mostra que, apesar de seguirem por vezes uma 
estrutura argumentativa distinta, Benjamin e Freud veem o 
sentimento de culpa como algo constante na cultura capitalista. 
Enquanto Benjamin fala da monstruosa consciência de culpa, Freud 
afirma que “[...] o preço do progresso cultural é pago com a perda 
de felicidade devida à intensificação do sentimento de culpa.”28 O 
sujeito que se vê (quando consegue se dar conta) reprimido por 
determinações externas, escolhe aquilo que é comum a todos. Evita 
assim, viver isolado. Faz o que todo mundo faz, afinal “todos agem 
assim”. Divide a culpa real por ter renunciado a sua identidade 

pessoal até essa culpa não aparecer mais como tal.  
Benjamin define esse sentimento de culpa também como 

preocupações: 
 

[...] uma doença do espírito própria da época capitalista. Situação 
sem saída de cunho espiritual (não material) em forma de 

pauperismo, vadiagem, mendicância, monarquismo. Uma 

                                                 
27 Voltaremos a essa questão mais adiante. 

28 FREUD, Sigmund. O mal-estar da cultura. Trad. Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 2017. p. 164. 
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condição tão sem saída é culpabilizador. As “preocupações” são 

indicativo dessa consciência de culpa provocada pela situação sem 
saída. “Preocupações” surgem da angústia provocada pela situação 
sem saída de cunho comunitário, não de cunho individual-

material29. 
 

O capitalismo prometeu acabar com todas as restrições 

religiosas sobre os desejos humanos que levavam o indivíduo a um 
sentimento de culpabilização constante. Ao invés disso, substituiu 
aquele tipo de culpa por outro, vindo das preocupações ligadas à 
falta de algo. Essa falta precisa ser preenchida e há sempre um 
produto pronto para que isso seja feito. 

No capitalismo aparentemente tem-se menos restrições aos 
impulsos, sobretudo sexuais. Restrições, que segundo Freud, 

estavam presentes nas religiões tradicionais. Porém, a forma como 
esses impulsos devem ser vividos é determinada pelo próprio 
sistema, ou seja, existe a promessa de mais liberdade sexual, mas ela 
é condicionada e depende da capacidade de compra, destacada por 
Benjamin como requisito básico para se ter “graças alcançadas” 
nessa religião.Sendo assim, a repressão sobre o corpo permanece. 
Uma repressão que gera um culto exagerado sobre o corpo. Padrões 
determinando o que é um “corpo perfeito” levam milhares de 
pessoas a buscar cada vez mais produtos que lhe eximam da culpa 
por não terem ainda conseguido se adequar aos mesmos. Esses 
padrões normalmente são inatingíveis a fim de fazer com que as 
pessoas consumam constantemente e nunca se sintam satisfeitas. 

Nesse processo, a própria individualidade desaparece. A partir 
de Freud, podemos afirmar que o indivíduo renuncia aos desejos 
pessoais em nome da promessa de uma felicidade mais constante, 
mesmo que isso lhe cause sérios problemas. Deixa de ser ele mesmo 

por completo. Em Benjamin há um esfacelamento do ser que origina 
um indivíduo irreconhecível na multidão, massificado. 

                                                 
29 BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2013. 
p.24. 
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Individualidade passa a significar ser diferente, ser anormal. É 
preciso abraçar um padrão. O padrão dado pelo culto consumista. 

Aqui reside a destrutividade do capitalismo: ele massacra a 
identidade. Por isso é uma forma de culto massificadora.  

Há nessa massificação o surgimento de um padrão de 
identidade comum a todos. Um padrão que determina quase sempre 

de maneira inconsciente o que é prazer, felicidade, vida boa, sucesso, 
sonhos, realizações. Sendo assim, a religião capitalista não precisa 
reprimir as pulsões individuais, pois as torna “portas de entrada” 
para o consumo ao ressignificá-las de acordo com os interesses do 
capital. É preciso apenas manipulá-las de tal forma que os 
indivíduos pensem estar tomando decisões por si mesmos, vivendo 
uma liberdade plena sem determinações externas que impedem a 

realização de seus desejos. Ela se torna assim o sistema de crenças 
mais eficiente da história, 

 
A grande maioria das pessoas corresponde hoje, com êxito, ao ideal 

capitalista-consumista. A nova ética promete o paraíso na condição 
de os ricos se manterem gananciosos e passarem o seu tempo a 
ganharem mais dinheiro e de as massas darem rédea solta aos seus 

desejos e paixões – e comprarem cada vez mais. Esta é a primeira 
religião da história cujos seguidores fazem realmente o que lhes é 

pedido30. 
 

Uma religião que tem como marca um culto constante, 
conforme Benjamin nos relata. Isso é possível graças à tentativa de 

sempre buscar o prazer e evitar a dor, identificada no humano por 
Freud. Esse culto constante se fundamenta na ideia segundo a qual 
enquanto o sujeito estiver consumindo, a felicidade permanecerá. O 
desprazer e a dor surgem quando produtos não são adquiridos, 

medicamentos não são consumidos, sistemas não são atualizados e 
objetos não são trocados por sua versão mais nova. Se não consigo 
comprar o celular lançado recentemente, não terei à disposição 

                                                 
30 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Trad. Janaína Marcoantonio. 
Porto Alegre: L&PM, 2016. 
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todas as ferramentas novas disponíveis que me farão mais feliz do 
que eu supostamente sou. Aquela necessidade surgida na criança ao 

ver que o coleguinha de escola tem um produto que ela não tem é a 
mesma presente nos adultos ao verem outras pessoas com algo 
“novo”, “atualizado”. Não importa a idade, há fiéis seguidores da 
religião capitalista.  

Como a promessa é bem feita, o capitalismo se torna uma 
religião que é vivida em sua completude pelos seus seguidores. A 
ética capitalista consegue ser mais eficiente do que qualquer outra 
ética e a sedução da mesma não está mais na salvação ou no 
sentimento de dever cumprido ao fazer o bem, mas no suposto 
prazer em consumir. 

Isso faz com que o ordenamento social promovido pelo 

capitalismo seja ilusório. A religião capitalista não orienta sobre ou 
determina como as pessoas devem se organizar pessoalmente e 
comportar socialmente. Ela cria um padrão de organização e 
comportamento impondo-o quase sempre de maneira inconsciente. 
A punição presente na religião capitalista também é a mais eficiente 
entre todas as crenças, uma vez que o sujeito, quando condenado 
por não conseguir contribuir com o sistema, sempre se sente 
culpado. 

 
Considerações finais 

 
Até aqui apenas duas coisas foram feitas: identificar um 

problema e tentar mostrar porque ele é considerado como tal. 
Normalmente também, em uma reflexão desse tipo, se tentam 
apresentar algumas soluções. Entretanto, na questão aqui exposta 
isso não será possível. Para isso, teríamos que defender um sistema 

alternativo já existente ou estruturar um novo, o que não pode ser 
feito em apenas algumas páginas. Parte-se do princípio, entretanto, 
que não importa qual crença, religião ou mesmo sistema econômico 
se adote, a defesa da vida e o respeito à individualidade de cada 
sujeito devem ser preservados. 
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O que apresentamos aqui serve unicamente como análise de 
conjuntura, reflexão a respeito de como uma parcela significativa 

das pessoas vive e baseia sua vida. Por isso, provavelmente nada 
soou como novidade. Entretanto, às vezes, o óbvio precisa ser dito 
para ser percebido. Foi o que tentamos fazer aqui. 

Algumas considerações ainda precisam ser feitas a título de 

encerramento. Em primeiro lugar, ao considerar o capitalismo como 
religião não queremos dizer que todas as crenças religiosas são da 
mesma natureza que ele. Há limitações passíveis de crítica em 
qualquer crença. Entretanto, isso não deve ser motivo para 
generalizações que podem levar a equívocos e preconceitos. 

Em segundo lugar, ao recuperar o pensamento freudiano 
nunca foi nossa intenção validá-lo por completo. Apenas direcionar 

ao que aqui chamamos de religião capitalista a crítica que ele 
apresenta às religiões tradicionais, mesmo que não concordemos 
com algumas delas quando direcionadas principalmente à existência 
e necessidade da espiritualidade em si 31 . Entretanto, é preciso 
admitir que o pensador tem razão quando denuncia os “males” 
causados por uma estrutura religiosa quando esta reprime aquilo 
que deveria ser natural no humano fazendo parte de sua própria 
constituição. 

Assim como Benjamin e Freud, muitos outros pensadores 
refletiram a respeito da religião e do capitalismo como sistema de 
crenças. Esse é um tema que precisa ser constantemente levantado, 
uma vez que a aceitação incondicional da crença capitalista poderá 

representar uma totalização das identidades que impedirá qualquer 
sujeito de pensar além de si mesmo. A consequência será o 
desaparecimento do próprio sujeito. Se isso acontecer, o que 
restará? 

  

                                                 
31  Não estamos, aqui, falando das formas de vivência das mesmas propostas pelas instituições 

religiosas. Até porque, se fizéssemos tal afirmação, precisaríamos apresentar qual é a instituição que 
estaríamos analisando e qual é a forma de vivência que seria objeto de reflexão. 
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O arqueólogo do instante: 

Walter Benjamin 
 

Helano Jader Ribeiro 
 
 

1 Imagens, no entanto, imagens 

 
A anamnese libera as imagens de pensamento do seu 

enclausuramento a partir do momento da escavação e resgate dos 
fragmentos, cacos, restos da memória. Essa mesma anamnese não 
é uma ação passiva, submissa. No processo de restauro do passado, 
ela se revela potente e transformadora do presente. A escavação 
arqueológica (ἀρχή, que tanto pode significar “origem” quanto 
“poder”), no entanto, desenterra com frequência o feio, o abjeto, 
aquilo que o tempo-de-aqui-agora insiste em não mostrar: seu 
rosto saturnino, melancólico. 

Esses mesmos anjos caídos, oriundos das ruínas e dos 
destroços, pouco se conformam com certo estado de acédia; ao 

contrário, anseiam alegoricamente por iluminações redentoras, 
profanas. Nessa mesma lógica, as imagens de pensamento de Walter 
Benjamin postulam uma teoria da modernidade que se mostra 
desencantada com a ordem de chrónos. Ela é, ao mesmo tempo, 
revolucionária e sua força vem do fragmento enquanto peça de não 

totalidade, enquanto abertura. 
O jogo benjaminiano de escavação da matriz primeva (Ur) dá-

se a partir de um movimento que desalinha chrónos e coloca em 
cena kairós como tempo de intensidades; esse deslocamento só é 
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possível pelo salto (Sprung) dialético executado por Benjamin que, 
a contrapelo, dilacera o tempo contínuo:  

 

Origem [Ursprung] ̵ eis o conceito de fenômeno originário 
transposto do contexto pagão da natureza para os contextos 
judaicos da história. Agora, nas Passagens, empreendo também 

um estudo da origem. Na verdade, persigo a origem das formas e 
das transformações das passagens parisienses desde seu 

surgimento até seu ocaso, e a apreendo nos fatos econômicos. 
Estes fatos, do ponto de vista da casualidade, ou seja, como causas 
̵ ̵, não seriam fenômenos originários; tornam-se tais apenas 

quando, em seu próprio desenvolvimento ̵ um termo mais 
adequado seria desdobramento ̵ fazem surgir a série das formas 
históricas concreta das passagens, assim como a folha, ao abrir-se, 

desvenda toda a riqueza do mundo empírico das plantas.1 
 

Essas imagens não são dialéticas por acaso. Benjamin pensava 
no poder que as imagens exerciam, sobretudo com os avanços do 
capitalismo e do consumo. De certa forma, elas surgiam em 
consonância com o que era visto nas vitrines em sua aparição mais 
fantasmática, se convertendo não somente em sonho, mas também 
desejo: Wunschbilder. 

Há, no entanto, uma diferença crucial nessas imagens: o 
elemento surrealista e revolucionário. Tal assertiva fica perceptível 
no livro das Passagens: “Mais uma vez, Benjamin assume uma 
temática surrealista nesta etapa do seu livro das Passagens 
estabelecendo uma conexão entre a imagem dialética e o sonho.”2 

Claro, a ideia aqui apresentada entre imagem e sonho não diz 
respeito ao apelo fetichista do consumo, mas à quimérica revolução 
surrealista de um artista que explora seu desejo de politização da 
estética. 

                                                 
1BENJAMIN, Walter. Passagens. Tradução Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006, p. 504. 

2 Noch einmal nimmt Benjamin auf dieser Stufe der Passagenarbeit ein surrealistisches Motiv auf, 
indem er eine Verbindung zwischen dialektischen Bild und Traum installiert. TIEDEMANN, Rolf. 
Studien zur Philosophie Walter Benjamins. Frankfurt: Suhrkamp, 1973, p. 156. 
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Essas imagens são também da ordem dos habitantes dos 
limiares (Schwellen)3 , talvez mais que das fronteiras: “O limiar, 

todos os limiares, transformam-se, assim em lugares de vida e de 
pensamento escrito, enquanto a fronteira acabaria por ser, para 
Benjamin, lugar de morte.”4São essas as imagens dos personagens 
outsiders da modernidade: o transeunte das galerias e passagens da 

capital das luzes, que não consome, mas observa, em devaneios, 
consumidores; a prostituta, que é, ela própria, objeto de consumo; o 
trapeiro, figura excluída do capitalismo, que cruelmente recolhe os 
restos de sonhos descartados. 

A força dos Denkbilder benjaminianos não é nada menos que 
sintoma de uma modernidade desnorteada e desiludida com aquilo 
que a história da racionalidade e do progresso não puderam cumprir 

em suas promessas. 
 

2 Arqueologia do sonho 
 
As pesquisas e discussões críticas para uma teoria da memória 

em Walter Benjamin são as mais variadas. Em seu livro Archäologie 
des Erinnerns. Sigmund Freund in Walter Benjamins Berliner 
Kindheit (Arqueologia da recordação. Sigmund Freud em Infância 
berlinense de Walter Benjamin), Nadine Werner detecta que no 

 

[…] fim dos anos 80 dá-se início a discussão com a temática da 
memória, em que ela, sobretudo, mostra-se frutífera para as 
pesquisas de sua poética e de sua apropriação da história. Isto diz 

respeito, principalmente, aos apontamentos das Passagens, às 
teses histórico-filosóficas, aos textos sobre Proust e às memórias 
de infância.5 

                                                 
3 Assim como o próprio Benjamin, que se exilou e morreu no ano de 1940 em Port-Bou na fronteira 

da Espanha com a França: “Mais que nunca Benjamin é um homem de fronteira, figura instável no 

limiar da história.”. BARRENTO, João. Limiares sobre Walter Benjamin. Florianópolis: Editora UFSC, 
2013, p. 27.  

4BARRENTO, João. Limiares sobre Walter Benjamin. Florianópolis: Editora UFSC, 2013, p. 124. 

5 Ende der 1980er Jahre beginnt die Auseinandersetzung mit der Erinnerungsthematik, indem sie vor 

allem für Untersuchungen seiner Poetik und seiner Geschichtsaneignung fruchtbar gemacht wird. 
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Não por acaso, crítica e pesquisa sobre a temática da memória 

em Benjamin se direcionam prontamente para seus apontamentos 
sobre Marcel Proust, associando-os às diferentes perspectivas 
teóricas entre a concepção de tempo benjaminiana e da recorrente 
leitura de Em busca do tempo perdido, a partir da teoria de Henri 
Bergson em Matéria e memória.6 É mais frutífero dizer que essa 
mesma oposição Benjamin–Bergson se funda, sobretudo, na leitura 
de tempo e memória de Benjamin sobre Freud. Benjamin já o 
deixava sugerido, por exemplo, no citadíssimo ensaio de 1929,“A 
imagem de Proust”, revelando, muito sorrateiramente, no referido 
texto, que toda “interpretação sintética de Proust deve partir 
necessariamente do sonho.”7 Brinco com a citação afirmando que 
toda interpretação sobre Proust e a questão da memória8 de Walter 

Benjamin devem partir necessariamente de Freud. 

                                                 
WERNER, Nadine. Archäologie des Erinnerns. Sigmund Freund in Walter Benjamins Berliner Kindheit. 
Göttingen: Wallstein, 2015, p. 10.   

6Benjamin toma distância do trabalho de memória de Proust sobretudo na sua Crônica berlinense. 
Assim, ele se posiciona contra o autor do tempo perdido e seu procedimento de preencher os espaços 

vazios da memória e de prolongar até o infinito a recordação (Bergson). Benjamin, por sua vez, 

trabalha com fragmentos condensados como pequenas ruínas no processo da escrita, de modo que ele 
desfia a linha da memória pelo fragmento como mecanismo de intensificação do passado, um tempo 
que não segue uma linearidade, mas se propaga trazido-depois (nachträglich). 

7BENJAMIN, Walter. “A imagem de Proust”. In: Obras escolhidas.Magia e técnica, arte e política. Trad. 

Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1996, p. 39. Também não é coincidência falarmos 

aqui em sonho e associarmos a Freud. Houve um ponto de inflexão na Escola de Frankfurt em que as 
pesquisas começaram a seguir uma linha mais psicanalítica, uma vez que seus teóricos queriam fugir 

de certa vertente mais tradicional do marxismo. De acordo com Martin Jay: “A tentativa do Institut für 

Sozialforschung de introduzir a psicanálise em sua teoria crítica neomarxista foi um passo ousado e 

pouco convencional, que assinalou o desejo do Institut de deixar pra trás a antiga camisa-de-força 
marxista.” JAY, Martin. A imaginação dialética. História da Escola de Frankfurt e do Instituto de 

Pesquisas Sociais. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008, p. 134. Benjamin, por sua vez, procura esse 

balanço pelo tão discutido viés messiânico. A psicanálise pode ser configurada como mais um 
contrapeso do chamado marxismo evolucionista, vulgar no pensamento de Walter Benjamin. 

8 É necessário lembrar, na segunda parte do ensaio “Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire”, as 
considerações de Benjamin sobre uma espécie de suspiro final do romance moderno, em se transmitir 

experiência, levado a cabo por Proust em seu À la recherche du temps perdu. Como o próprio nome 

nos mostra, esse ensaio não é, necessariamente, sobre Proust, mas Benjamin se limita a discutir 
algumas questões da memória em Proust. É sabido que, no texto “O narrador”, Benjamin aponta para 

o romance moderno como um projeto de vivência (Erlebnis) em detrimento da experiência 

(Erfahrung) em vias de extinção. No entanto, a mémoire involontaire de Proust conseguia, mesmo que 
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Burkhardt Lindner, em seu livro Studien zu Benjamin 
(Estudos sobre Benjamin), foi um dos primeiros a apresentar um 

texto sobre Benjamin investigando a presença do pensamento de 
Freud em sua obra. No entanto, essa pesquisa é apenas um 
panorama geral, em que a temática da memória é pouco levada em 
consideração pelo autor. O livro de Jutta Wiegmann, de 1989, 

Psychoanalytische Geschichtstheorie. Eine Studie zur Freud-
Rezeption Walter Benjamins (Teoria da história psicanalítica. Um 
estudo da recepção de Freud em Walter Benjamin) também 
contempla parcialmente a questão da memória e propõe, 
principalmente, traçar uma analogia do trabalho de Freud sobre a 
teoria do recalque e a filosofia da história de Benjamin. 

É possível que um dos obstáculos para uma ligação mais 

objetiva entre Benjamin e Freud seja o fato de o primeiro citar o 
último fortuitamente. Sigrid Weigel também aponta para esse 
embaçamento teórico entre Benjamin e Freud e vê como um 
problema “a leitura de Benjamin dos escritos freudianos para ser 
reconstruída, precisamente porque ele raramente se refere 
explicitamente ou relata sobre eles.”9 

Falamos aqui não somente da mera apreensão de conceitos 
freudianos por parte de Benjamin e a sua consequente leitura em 
textos teóricos,10 mas, muito além, trata-se da elaboração de uma 
constelação de imagens (pensemos aqui nas da infância, nas de Rua 
de mão única, nas Passagens) que tocam muito de perto o universo 
dessas mesmas Denkfiguren de Freud. 

                                                 
de forma mecânica, conservar o tradicional ato de se contar e transmitir histórias: “Os oito volumes 

da obra de Proust dão uma ideia do que seria necessário para restituir ao presente a figura do contador 
de histórias.” BENJAMIN, Walter. “Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire”. In: Baudelaire e a 
modernidade. Tradução de João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica, 2015, p. 110. 

9 Benjamins Lektüre Freudscher Schriften genau zu rekonstruieren, da er nur selten explizit auf diese 

verweist oder davon berichtet. WEIGEL, Sigrid: Entstellte Ähnlichkeit. Walter Benjamins theoretische 
Schreibweise. Frankfurt: Fischer,1997, p. 38. 

10 Um dos aspectos mais intrigantes em se analisar a escrita flutuante de Benjamin é o fato de seu 

pensamento não se resumir nem a uma sistematização orientada por objetos, assuntos, nem por 
conceitos. Entretanto, ao mesmo tempo, todos esses aspectos, se submetem e se posicionam numa 
lógica que é da ordem da imagem dialética. 
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Uma dessas imagens é, sem dúvida, a figura do arqueólogo, 
imagem de pensamento que encontramos no fragmento “Escavar e 

recordar”. A chave é simples: tal figura de pensamento é a do 
arqueólogo que escava na terra e tenta se aproximar do passado 
como alguém que desenterra imagens de sua memória visando à 
recordação do seu próprio passado: “quem procura aproximar-se do 

seu próprio passado soterrado, tem de se comportar como um 
homem que escava.”11 

Essas imagens são fragmentos, restos arqueológicos de 
coleções passadas não plenas, mas que, ainda assim, podem ser 
desenterradas, revelando-se como traço 12 do todo. Elas estão 
carregadas de sentido, mas livre das amarras da totalidade.13 

Freud também tinha, na essência de seu pensamento, o tropo 

da figura do arqueólogo/analista que desenterra fragmentos de 
memória soterrados, com frequência, por traumas, choques, 
recalques. Ele tratava da sua admiração pela arqueologia desde o 
início de suas indagações sobre a psicanálise, em especial por 
Heinrich Schliemann, arqueólogo entusiasta que buscou a cidade de 
Troia basicamente usando como guia uma edição da Ilíada de 
Homero. Apesar de uma série de equívocos na carreira, Schliemann 

                                                 
11BENJAMIN, Walter. “Escavar e recordar”. In: Imagens de pensamento. Sobre o haxixe e outras 
drogas. Tradução de João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, p. 101. 

12 Analisemos aqui o conceito de “traço” de Jacques Derrida. Para que não saiamos da metáfora do 

arqueólogo, pensemos no trabalho de escavação e descoberta de fósseis de animais extintos. Cada osso, 
cada peça/traço remonta a uma totalidade, mas ainda assim essas mesmas estruturas estão à espera 

de sua doação de sentido. O conceito de différance de Derrida nos coloca o diferimento como um 

conceito tempo-espacial. Nesse espaçamento, intervalo, locus da memória benjaminiano, surge uma 

rede de disseminações de sentido, em que se mostra o traço. É, pois, nesse limiar de pensamentos que 
o conceito de traço dialoga com a questão aurática benjaminiana, se a analisarmos como um Medium 

da memória. A aura, nesse lugar, provoca “um olhar que deixaria à aparição o tempo de se desdobrar 

como pensamento, ou seja, que deixaria ao espaço o tempo de se retramar de outro modo, de se 
reconverter em tempo.” DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Tradução de Paulo 

Neves. São Paulo: Ed. 34, 1998.p. 149. Dito de outra forma: o traço se revela, sobretudo, a partir de 

seu poder de memória e desconstrução da totalidade. Ele é peça do próprio fragmento e imagem 
incompleta do pensamento (mas cheia de sentido que, por sua vez, encontra-se ansioso por sua 
ontologização). 

13Muito sintomaticamente, o fragmento que se segue ao “Escavar e recordar” nos Gesammelte 
Schriften e na edição brasileira é intitulado “Sonho”. 
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foi responsável por métodos de investigação arqueológicos que até 
hoje são utilizados. Freud relata para o amigo Wilhelm Fließ em 

1899: 
 

Profundamente entre todas as fantasias, nos deparamos com uma 
cena das suas mais primordiais (antes [da idade de] 22 meses) que 
atende a todos os requisitos e em que todos os enigmas restantes 

desembocam; que é tudo ao mesmo tempo, sexual, inofensivo, 
natural, etc. [...]. É como se Schliemann tivesse desenterrado mais 

uma vez a suposta cidade lendária Tróia.14 
 

A última frase parece uma reverberação da própria 
experiência de Freud, agora redescobrindo a realidade de cenas das 
quais ele já havia duvidado. Ele arma a comparação com o 
arqueólogo não só pela menção da pesquisa de Schliemann sobre 

Troia, mas a metáfora do arqueólogo já se encontra naquele lugar 
“[p]rofundamente entre todas as fantasias”, de modo que ele, a 
partir dessa mesma cena, se põe no lugar daquele que escava usando 
o mesmo procedimento da arqueologia. 

A Gradiva, de Wilhelm Jensen, teria, provavelmente, ficado 
despercebida na história da literatura se Freud não lhe tivesse doado 
sobrevida através do conhecido texto de 1907, 15  “O delírio e os 
sonhos na ‘Gradiva’ de W. Jensen”. Nele, Freud se detém no 
protagonista, o arqueólogo Hanold, em particular nos seus sonhos e 
delírios, como já indica no título. Freud estava convencido de que 
sonhos e delírios eram significativos e interpretáveis, funcionando 

muito além de convulsões insignificantes ou indecifráveis da vida 
psíquica. 

No que diz respeito aos sonhos, Freud se baseou em crenças 
populares e narrativas, que, com frequência, descreviam os estados 

                                                 
14 Tief unter allen Phantasien fanden wir eine Szene aus seiner Urzeit (vor [dem Alter von] 22 

Monaten) auf, die allen Anforderungen entspricht und in die alle übriggelassenen Rätsel einmünden; 

die alles zugleich ist, sexuell, harmlos natürlich etc. [...]. Es ist, als hätte Schliemann wieder einmal 
das für sagenhaft gehaltene Troja aufgegraben. FREUD, apud WERNER, Nadine. Archäologie des 
Erinnerns. Sigmund Freund in Walter Benjamins Berliner Kindheit. Göttingen: Wallstein, 2015, p. 10.   

15 Freud entra em contato com a obra por indicação de Jung. 
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mentais de seus personagens através de sonhos. Assim, a Gradiva 
surge como uma novela que lhe serve para exemplificar conceitos 

como os de inconsciente, repressão, translação e outros. Os 
procedimentos de análise da novela são os mesmos utilizados na sua 
teoria de interpretação dos sonhos: 

 

Ela consiste em não fazer caso do contexto aparente no sonho 
manifesto, mas em atentar para cada fragmento do conteúdo e 

buscar sua origem nas impressões, recordações e pensamentos 
espontâneos do sonhador.16 
 

Sonho e delírio são ambos fontes da ordem do reprimido. 
Aqueles considerados normais têm sonhos e estes, por sua vez, 
representam seus delírios fisiológicos. Ou seja, as margens entre 

normal/anormal se tocam e, muitas vezes, se misturam. Não há 
nada de desconhecido, estranho (unheimlich) que não tenha em si 
algo do já visto (heimlich). 

Freud acreditava que conteúdos do inconsciente podiam 
voltar ao consciente do sujeito por meio da prática psicanalítica. 
Benjamin, por outro lado, respeita a impossibilidade de 
reconstrução total do passado, restando-lhe somente o sentimento 
de nostalgia revolucionária. 

 
3 Pulo primevo à infância 

 
Quando Benjamin resolve escrever suas memórias através de 

imagem-sonho-delírios, mesmo que cifrados, não deixa de apontar 
para a falibilidade da capacidade memorativa. O labor escritural, 
assim como o processo de memória, recebe uma especial consciência 
nos textos sobre a infância em Berlim, o que significa dizer que o 

próprio ato de escrever o passado exige suas condições para 
partilhar a memória, e assim o faz Benjamin com a dedicação de um 

                                                 
16 FREUD, Sigmund.  “O delírio e os sonhos na Gradiva”. In: Obras completas Volume 8. Tradução de 
Paulo Cézar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 95. 
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esteta da literatura, que se importa menos com o factual do que com 
uma escrita liberta de si mesma. Segundo Nadine Werner:  

 

A memória comenta sempre a si mesma e contém uma densidade 
e autenticidade que não se alimenta, necessariamente, do mais 
próximo possível de algo que realmente aconteceu. A relação 

recursiva de lembrança e escrita é o cenário onipresente para 
considerar as memórias de infância de Benjamin.17 

 

Infância berlinense: 190018 representa uma complexidade de 
fragmentos que foram apagados, reescritos, devido ao trânsito em 
diversas editoras e leituras/correções de Benjamin. Esse 
conglomerado de textos seguiu uma trajetória que se iniciou em 
1926, por ocasião da publicação dos seis primeiros fragmentos da 
Berliner Chronik – Crônica berlinense, e findou em 1938 com a 

chamada “versão completa de última mão”. 
Em Berliner Chronik, Benjamin já expressa seu desejo de se 

afastar de um eu 19  autobiográfico preocupado em resgatar as 
memórias íntimas para relatar, também, suas impressões de 
Berlim.20 Em 21 de setembro de 1932, escreve: 

 

Trabalhei muito, desde que aqui cheguei, numa série de anotações 
[...]. uma espécie de recordações de infância, mas isentas de 

                                                 
17 Stets kommentiert sich das Erinnern sich selbst und erhält so eine Dichte und Authentizität, die 

sich gerade nicht aus der größtmöglichen Nähe zu einem genau so ist es gewesen speist. Das rekursive 

Verhältnis von Erinnern und Schreiben ist allgegenwärtiger Hintergrund für die Betrachtung von 

Benjamins Kindheits erinnerungen. WERNER, Nadine. Archäologie des Erinnerns. Sigmund Freund in 
Walter Benjamins Berliner Kindheit. Göttingen: Wallstein, 2015, p. 9.   

18A primeira edição de Berliner Kindheit um neunzehnhundertfoi organizada por Theodor Adorno no 
ano de 1950. Essa primeira compilação contava com diferentes manuscritos de algumas publicações 

fragmentadas que se juntariam a um outro fragmento. A segunda edição veio à luz em 1972 organizada 

por Tillman Rexroth e a terceira, publicada em 1987, por Rolf Tiedemann que reuniu uma série de 
novos excertos encontrados em 1981 por Giorgio Agamben na Bibliothèque Nationale em Paris. 

19Esse eu, nessa lógica, pode surgir somente como gesto, para usar a expressão de Giorgio Agamben 
a respeito da questão da autoria e perseguir mais rastros, pegadas (Spuren) que uma verdade 
cartesiana. Um eu difuso, não captável, não totalizável. 

20No entanto, é contundente a virada cada vez mais literária e poética de Benjamin que parte de 
Crônica berlinense e chega até Infância berlinense. 
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marcas demasiado individuais ou familiares. Uma espécie de tête-

a-tête de uma criança com a cidade de Berlim por volta de 1900.21 
 

O fragmento citado nos mostra, então, que esse texto não 
trata apenas de um resgate nostálgico ou mero relato de escrita de 
si, mas também do desejo de Benjamin de revelar as reminiscências 
da cidade natal, demarcar topologicamente imagens de objetos e 

pequenos afetos num espaço onde sensíveis configurações políticas 
e sociais ainda conseguiam iluminar seu tempo. 

Além da reflexão poética sobre as qualidades da memória, é 
possível observar também a preocupação da parte de Benjamin em 
retratar a cidade de Berlim e a burguesia que dela faz parte. Aliás, 
talvez seu maior desafio seja, exatamente, jogar com a linha tênue 
entre verdade e invenção (pôr em contato suas margens). Ou seja, 

fazer crível a leitura social, enquanto faz, ao mesmo tempo, fluir 
escorregadio pelas amarras da factualidade, sem sacrificar, desse 
modo, o lirismo de sua escrita. O receio de cair em mero relato 
confessional pode ser lido nas palavras de Benjamin em Infância 
berlinense: “Procurei conter esse sentimento recorrendo ao ponto 
de vista que me aconselhava a seguir a irreversibilidade do tempo 
passado, não como qualquer coisa de casual e biográfico, mas sim 
de necessário e social.”22 

A Infância berlinense, de certa forma, poderia ser pensada 
como uma espécie de cápsula do tempo para os contemporâneos 
pobres em experiência narrativa e rodeados por mercadorias 

tecnicamente reproduzidas. O que impede tais imagens de se 
revelarem como meros relatos pessoais e impressionistas da 
infância em Berlim é a força messiânica que estes Denkbilder 
carregam e que podem, assim, realizar o estancamento de uma 

história contínua e evolutiva. Essas imagens surgem na 

                                                 
21 BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. Infância Berlinense: 1900. Tradução de João Barrento. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013, p. 136. 

22 BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. Infância Berlinense: 1900. Tradução de João Barrento. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013, p. 69. 
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sensibilidade de seu próprio formato fragmentário. No excerto 
denominado “A coluna da Vitória23” lemos: 

 

Assim, quando, em mil novecentos e dois, Ohm Krüger desfilou de 
carro pela Tauentzienstraße, eu estava com a minha governanta 
na fila de espectadores, para admirar um senhor que, de chapéu 

alto na cabeça, se recostava no banco e tinha “conduzido uma 
guerra”24 

 

Esse interessante resgate imagético do general Paul Krüger25 
(também chamado de tio Krüger) em suas memórias serve como 
exemplo da trama mnemônica do intelectual exilado que, como o 
arqueólogo, escava, de uma cena pouco política para uma criança, o 
relato tácito do que será escrito mais explicitamente no texto de 1940 
“Sobre o conceito de história” a respeito da empatia pelos 

vencedores:  
 

Mas, em cada momento, os detentores do poder são os herdeiros 
de todos aqueles que antes foram vencedores. Daqui resulta que a 
empatia que tem por objeto o vencedor serve sempre aqueles que, 

em cada momento, detêm o poder. Para o materialista histórico 
não será preciso dizer mais nada. Aqueles que, até hoje, sempre 
saíram vitoriosos integram o cortejo triunfal que leva os senhores 

de hoje a passar por cima daqueles que hoje mordem o pó. Os 
despojos, como é da praxe, são também levados no cortejo. Dá-se-

lhes geralmente o nome de património cultural. Eles poderão 
contar, no materialista histórico, com um observador distanciado, 
pois o que ele pode abarcar desse património cultural provém, na 

                                                 
23A Coluna da Vitória (Siegessäule) é um dos mais famosos monumentos de Berlim, representada por 
um anjo. Reinventou-se de símbolo de conquistas militares no século XIX para espaço onde ocorria a 
Love Parade, festa de música eletrônica que celebrava a diversidade e a liberdade. 

24 BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. Infância Berlinense: 1900. Tradução de João Barrento. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013, p. 74.  

25Um ano após a morte de Benjamin (1941) sairia o filme Ohm Krüger, uma produção da propaganda 
nazista dirigida por Hans Steinhoff e protagonizada pelo ator Emil Jannings. 
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sua globalidade, de uma tradição em que ele não pode pensar sem 

ficar horrorizado.26 
 

Benjamin, posicionando-se como materialista histórico, 
coloca pontualmente em questão o historiador de orientação 
historicista que se compromete com os documentos da cultura que 
são, como ele bem nos lembra, ao mesmo tempo, documentos de 

barbárie, e, ao fim do processo, tem o vencedor como objeto de 
empatia. O trecho “conduzindo uma guerra” está em aspas, porque 
no relato de Berlim está implícita a ideia de quem é esse vencedor 
ou “aquele que integra o cortejo triunfal”. Esquivar-se desse 
processo de transmissão da tradição dos vencedores é a via de mão 
única para, segundo o método benjaminiano, escovarmos a história 
a contrapelo. Só assim, por meio da abertura do nosso estado de 

exceção, é que poderá, também, ser possível a chegada do Messias.27 
 

4 A linguagem des-figurada 
 
Walter Benjamin teria, dificilmente, delineado suas 

considerações sobre Proust, mais profusamente, sem o conceito 
freudiano de inconsciente: “Pois o que Benjamin expõe a respeito de 
Proust na forma da dimensão teórica-da-memória do esquecimento 
não seria compatível com um passado disponível.”28 No entanto, em 
“Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire”, aproxima-se em suas 
observações sobre a teoria da memória com certa tensão visto que 

                                                 
26 BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito de história”. In: O anjo da história. Tradução de João 
Barrento. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, p. 12. 

27 Como Benjamin explica, em nota de rodapé no Apêndice B do “Conceito de história”, com base na 

Torá, aos judeus pouco importava o futuro, já que este não lhes era permitido. Benjamin retira o 
caráter mágico do futuro, do mistério e o atribui à presentificação da anamnese (Eingedenken). 

Somente nesse tempo anacrônico é que pode ser esperado o Messias. Há, desse modo, uma 
contraposição ao tempo homogêneo dos vencedores. 

28 Denn was Benjamin in Form der erinnerungstheoretischen Dimension des Vergessens an Proust 

heranträgt, wäre nicht vereinbart mit einer verfügbaren Vergangenheit. WERNER, Nadine. 
Archäologie des Erinnerns. Sigmund Freund in Walter Benjamins Berliner Kindheit. Göttingen: 
Wallstein, 2015, p. 93.    
 



Helano Jader Ribeiro | 149 
 

“nas reflexões de Benjamin há também a dicotomia que predomina 
na teoria da memória de Freud entre a construção de cada memória 

e a inviolabilidade dos traços guardados inconscientemente do 
passado.”29 Desse modo, sonho e memória proporcionam acesso a 
esses constructos, mas não podem dissolvê-los nas imagens 
originais de experiências de um tempo passado já vivido. O sonho 

se coloca, desse modo, como parte de uma teoria da recordação para 
Benjamin, assim sua Infância berlinensese torna rastro possível de 
alcance do inconsciente. 

As funções da memória em Infância berlinense são acionadas 
através de objetos e significantes adormecidos no inconsciente. Em 
alguns fragmentos retirados de Infância berlinense, há uma 
presentificação de uma ausência pela traição da linguagem, a 

exemplo dos fragmentos “A Mummerehlen” e “Mercado”. A 
linguagem cresce nesses excertos com a força de invocação da 
memória, ao mesmo tempo em que jogos com significantes 
despertam nossa atenção para o momento em que a própria 
linguagem nos trapaceia: 

 
Antes de mais nada, não pense que dizíamos Markt-Halle. Não, 

dizia-se Mark-Thalle, e como as duas palavras se tinham 
adulterado na rotina linguística, não conservando nenhuma delas 

o seu sentido original, assim também se adulteraram todas as 
imagens que se me ofereciam nas minhas andanças de rotina por 
esse mercado, de tal modo que nenhuma sugeria as acepções 

originais de comprar e vender.30 
 

                                                 
29  Daher findet sich auch in Benjamins Überlegungen jener Zwiespalt wieder, der in Freuds 

erinnerungstheoretischm Konzept zwischen der Konstruiertheit jeder Erinnerung und der 

Unantastbarkeit der unbewusst im Gedächtnis verwahrten Spuren der Vergangenheit herrscht. 
PETHES apud WERNER, Nadine. Archäologie des Erinnerns. Sigmund Freund in Walter Benjamins 
Berliner Kindheit. Göttingen: Wallstein, 2015, p. 93. 

30BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. Infância Berlinense: 1900. Tradução de João Barrento. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2013, p. 86-87. Em nota, o tradutor João Barrento explica que Markt 

(“mercado”) e Halle “pavilhão” seriam as formas linguísticas mais óbvias para se traduzir Markthalle. 
No entanto, Benjamin brinca sutilmente atribuindo o nome de moedas Mark (moeda alemã) + Thalle 
[“táler”]. 
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A ideia preconcebida do passeio de uma criança com seus pais 
no mercado, em meio a compras de frutos, peixes, roupas, envoltos 

numa evocação de cheiros, perde lugar para fragmentos de cenas 
com mulheres, quase mitológicas “sacerdotisas da venal Ceres”31. 

Esses relatos não deixam de ser a impressão de um adulto, 
mas que, já fascinado em infância pelas mulheres, não consegue se 

render ao lugar-comum de um passeio no parque nos seus 
primeiros anos de vida. Além disso, a mudança das palavras Markt-
Halle apenas intensifica o apelo pela memória. A mesma cena 
poderia ser chamada também de Marktfrauen (“mercado das 
mulheres”) e não nos admira a brincadeira com Mark-Thalle e a 
alusão direta ao consumo. 

Em “A Mummerehlen” lemos: “Numa velha canção infantil 

aparece a MuhmeRehlen32. Como a palavra Muhme não me dizia 
nada, essa criatura transformou-se para mim num fantasma: a 
Mummerehlen.” 33  O uso linguístico original perde seu valor 
(mesmo que, para Benjamin, ele já não tivesse nenhum significado), 
desautorizando, dessa forma, o significado corrente de “tia Rehlen”. 
Dessa nova palavra, quase inaudita, quase impronunciável, 
sobreviveu um significado outro, totalmente desfigurado, mas, 
somente assim, a imagem dessa memória poderia ser evocada. 

Benjamin traduz, dessa forma, determinado conteúdo dos 
sonhos/memórias problematizando-os pela linguagem literária na 
qual são projetadas suas imagens de recordação. Esse procedimento 
não deve ser visto como simples representação das lembranças, mas 

como uma reviravolta na pseudonormalidade da linguagem através 
do surgimento dessas mesmas imagens. 

Talvez seja essa a grande investida de Walter Benjamin, o 
arqueólogo do instante: operar um jogo de escavação do passado 

                                                 
31BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. Infância Berlinense: 1900. Tradução de João Barrento. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013, p. 87. 

32Muhme é uma palavra antiga para “tia” em alemão, e Rehlen, um nome próprio. 

33BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. Infância Berlinense: 1900. Tradução de João Barrento. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013, p. 101. 
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entre memória, linguagem e sonho que consiga desestabilizar o 
presente enquanto totalidade e verdade. A linguagem surge, nessa 

lógica, menos como via de acesso do que como espaço de jogo 
(Mittel). Além disso, se é possível apontar para o presente enquanto 
falência de si mesmo, é porque essa “agoridade” cheia de história já 
está contaminada pelo passado. 
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9 
 

A aridez da contemporaneidade e o 

empobrecimento da experiência: 
dialogando com Walter Benjamin 

e Sigmund Freud 
 

Olga Nancy P. Cortés1 
 

 
Tem os que passam 

e tudo se passa 
com passos já passados 

 

tem os que partem 
da pedra ao vidro 

deixam tudo partido 

 
e tem, ainda bem, 

os que deixam 
a vaga impressão 

de ter ficado.2 

 

I 
 
O mal estar contemporâneo pulsa no cotidiano de homens e 

mulheres que enfrentam as agruras de um tempo sem referências. 
Exposto constantemente a dispositivos tecnológicos hipnotizantes, o 

                                                 
1 Psicóloga, doutoranda em Filosofia do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS. Contato: 
olga.cortes@acad.pucrs.br. 

2 RUIZ, A. Dois em um. São Paulo: Iluminuras, 2008.  



154 | Walter Benjamin & Sigmund Freud: encontros contemporâneos 
 

ser humano do século XXI encontra-se enredado no emaranhado 
das redes sociais, exposto à violência real e mergulhado na angústia 

existencial. Desamparado, submete-se aos ditames mercadológicos 
de uma sociedade acentuadamente desigual e preocupantemente 
desequilibrada. Cada vez mais conectados e, paradoxalmente, mais 
isolados, cada vez mais iludidos e, com isso, mais perdidos, o 

momento atual nos impele à busca de pontos de ancoragem, lugares 
de encontros, de silêncios e de reflexões. Espaços que permitam 
restabelecer o diálogo, resgatar a noção de que somos o somatório 
de experiências, uma expressão de memórias.  

Nas fissuras do tempo, no entre do passado e do futuro, nesse 
espaço que nos vincula ao mesmo e ao outro, ergue-se a vida 
humana, uma construção constante porque sempre inacabada. E 

inacabada porque há sempre a possibilidade da surpresa, da 
inquietante incerteza e da instigante descoberta. Se aceitarmos a 
proposta derridiana de que somos herança, assumimos que somos 
memórias, cujos rastros encontram-se à espera de sua revelação a 
fim de ofertar novos sentidos para o aqui e o agora. Inseridos em 
um tempo sem referências, aparentemente sem passado, no qual a 
primazia é o apagar rastros, Souza3 assinala este como sendo um 
tempo em que se produz uma ruptura radical com o universo do 
sentido. Em suas palavras, “o homem contemporâneo está 
condenado à superficialidade, superficialidade expressa pela 
dimensão de virtualidade, cuja essência todos os fatos se apressam4 
em endossar.” Endosso que obedece a lógica da fluidez e da 

instantaneidade, ambas as dimensões do paradigma da velocidade.  
Impulsionados pelos acontecimentos de seu tempo, 

encontramos como ponto em comum em Walter Benjamin e 
Sigmund Freud a crítica que realizam à cultura. Embora ocupem 

lugares diferentes no campo do conhecimento, ambos se encontram 

                                                 
3 SOUZA, R. T. “O maciço em questão: agruras da repleção, ou: do movimento ao frenetismo”.In: ______.  
Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. Caxias do Sul: Educs, 2016. p. 154. 

4 Grifo nosso. 
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no interesse pelos restos, fragmentos de objetos, abandonados pela 
história e condenados ao esquecimento – em Benjamin – e pelos 

aspectos desconsiderados pela civilização – sexualidade infantil, atos 
falhos, sonhos, chistes, desejos – em Freud. Esse interesse os vincula 
no desencantamento que promovem suas análises ao mesmo tempo 
em que apontam para a possibilidade de construir uma sociedade 

em outros termos. Nas palavras de Gagnebin,  
 
Em ambos, trata-se de estar atento às imagens (mnêmicas) do 
sujeito que, até aí, não tiveram direito nem à palavra nem à 

consciência, que não podiam/deviam ser lembradas, mas que 
podem esclarecer os sofrimentos presentes e ser o início de outra 
possibilidade de vida e de história.5  

 

O ponto crucial para os pensadores encontra-se no contexto da 

modernidade e suas promessas de progresso, as quais promovem 
uma espécie de metamorfose social sem precedentes. Novos 
fenômenos surgem com o crescimento das cidades, com a inserção 
das máquinas, com a eletricidade, ou seja, benesses atraentes ao 
mesmo tempo em que temerosas. Em suma, trata-se do incremento 
da técnica, da inovação da tecnologia, da elevação da ciência e, por 
fim, do enaltecimento da razão. Desconfiados de tais promessas, 

Benjamin e Freud dedicam-se a mostrar as ambiguidades presentes 
nessas conquistas. Nas palavras de Benjamin, “Nunca há um 
documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento 
da barbárie.”6 Isto é, não há progresso que não tenha seu revés. Por 

sua vez, Freud dedica-se ao estudo do ser humano, estudo que lhe 
permite afirmar em dado momento que “[...] o Eu não é senhor em 

                                                 
5 GAGNEBIN, J. M. Limiar, aura e rememoração. São Paulo: Editora 34, 2014. p. 244. 

6 BENJAMIN, W. “Sobre o conceito de história”. In: ______.  Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1984. 
p.225. 
 



156 | Walter Benjamin & Sigmund Freud: encontros contemporâneos 
 

sua própria casa.”7. Tal afirmação salienta a existência de aspectos 
inconscientes na psique humana, ou seja, não estão disponíveis para 

a consciência e não pertencem ao domínio da racionalidade. Ao 
demonstrar que a “[...] razão vacila no interior de si mesma”8, o 
psicanalista abre uma ferida narcísica no império da razão iluminista. 
Deparamo-nos, portanto, com dois pensadores instigados em relevar 

o impensado do seu tempo e, sobretudo, interessados em demonstrar 
que na ânsia pelo progresso, a humanidade terminou por negar suas 
próprias pegadas, acumulando ruínas abandonadas ao esquecimento, 
mas latentes em suas ações.  

No contexto de um tempo sem tempo, o ser humano parece 
cada vez mais ultrapassado e obsoleto. Herdeiros de um século 
marcado por genocídios e revoluções tecnológicas, no qual a 

existência dos seres humanos encontra-se cada vez mais ameaçada, a 
pergunta pela experiência em tempos tão áridos e violentos emerge 
como possibilidade de análise a respeito de nosso tempo. Com isso, 
ressaltamos que o objeto de estudo do presente artigo versa sobre a 
experiência à luz da filosofia benjaminiana. Considerando que tal 
filosofia dialoga com a psicanálise freudiana, buscaremos sempre que 
possível e pertinente realçar o elo entre ambas as teorias de maneira 
que possa alicerçar as considerações finais.  

 
II 

 
O tema da experiência na filosofia benjaminiana, segundo 

Gagnebin9, atravessa a obra encontrando-se presente desde seus 
primeiros escritos. Em Experiência (1913), Benjamin destaca o 

                                                 
7 FREUD, S. “Uma dificuldade da Psicanálise (1917)”. In: ______. História de uma neurose infantil (“O 
homem dos lobos”): Além do principio do prazer e outros textos (1917-1920). Tradução de Paulo César 
de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 251. 

8              ROUDINESCO, E. Por que a psicanálise? Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. p.69 

9 GAGNEBIN, J. M. “Walter Benjamin ou a história aberta (Prefácio)”. In: BENJAMIN, W. Magia e 
técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sérgio Paulo 
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 7-19. 
 



Olga Nancy P. Cortés | 157 
 

apagamento do espírito ao longo da vida. Abordando a relação da 
juventude com o mundo da adultez, salienta a tendência a 

desestimular no jovem o sonho, a coragem de expressar seu espírito 
vivo e inquieto. Em suma, refere-se ao apagamento daquele que é 
capaz de fornecer a energia necessária para instaurar o novo. Lima 
e Batista 10  referem que a ênfase neste texto encontra-se na 

experiência valorada como uma espécie de máscara protetora por 
parte do adulto, o qual se valendo de sua dita ‘experiência’ 
desencoraja o jovem a realizar suas próprias experiências. Embora 
pareça ser um texto que destaque um conflito geracional, o que ali 
se encontra é o alerta para o esvaziamento da experiência por meio 
do apagar do espírito. Este que ao longo da vida se desilude, perde o 
brilho e o ânimo para manter a esperança no porvir. Não se trata de 

enaltecer a juventude, nem de desprezar a adultez, mas se trata de 
manter viva a chama da reflexão perante as intempéries da vida de 
forma a fornecer-lhes conteúdo. Em outros termos, fornecendo 
sentido à própria vida. 

 
Agora, porém, não entendemos mais o porquê dessas questões. 

Por acaso guiamos a vida daqueles que não conhecem o espírito, 
daqueles cujo “eu” inerte é arremessado pela vida como por ondas 
junto a rochedos? Não. Pois cada uma de nossas experiências 

possui efetivamente conteúdo. Nós mesmos conferimos-lhe 
conteúdo a partir de nosso espírito. – A pessoa irrefletida 

acomoda-se no erro. (...) A experiência é carente de sentido e 
espírito apenas para aquele já desprovido de espírito.11 
 

O que está em jogo no tema da experiência nesse momento 
relaciona-se à transformação promovida com o advento da 
modernidade, a qual afasta o ser humano da consistência de sua 

                                                 
10 LIMA, J. G. & BAPTISTA, L. A. ITINERÁRIO DO CONCEITO DE EXPERIÊNCIA NA OBRA DE 

WALTER BENJAMIN. In:Princípios revista de filosofia, Natal, v. 20, n. 33, jan./jun. 2013, pp. 449-484. 
Disponível em: https://periodicos.ufrn.br. Acesso em 15 fevereiro 2018. 

11 BENJAMIN, W. “Experiência (1913)”. In: ______. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. 

Tradução, apresentação e notas de Marcus Vinicius Mazzari; Posfácio de Flávio Di Giorgi. São Paulo: 
Editora 34, 2002. p. 23. 
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existência. Consistência a qual pode ser compreendida, à luz do 
pensamento benjaminiano, como sendo a transmissão de 

conhecimentos passados geração após geração por meio das 
narrativas. A transformação implica ruptura, a qual pode ser vista 
na perspectiva do afastamento paulatino que o ser humano 
empreende em relação ao caldo cultural que forma a humanidade. 

Assimilando o advento da modernidade e do capitalismo que o 
sustenta, a humanidade atrela-se à figura do filisteu estagnado e 
empobrecido porque atrelado às suas vivências, mantendo-se em 
uma “relação íntima com o vulgar, com aquilo que é ‘eternamente-
ontem’.”12 No entanto, essa relação é um engessamento do ontem 
desvinculado do agora e carregado de desânimo e desesperança. 
Sem estar aberto à oposição, já que se encontra ensimesmado, 

podemos associar livremente a imagem do filisteu com o neurótico 
freudiano, o qual enredado no romance familiar dele não consegue 
se desvencilhar e, com isso, não consegue se opor para superar sua 
própria herança. O enredo do neurótico freudiano “[...] serve para 
retificar sua vida”13, o que pode nos auxiliar na compreensão de que 
a amargura da humanidade sob a dimensão do filisteu serve para 
justificar a sua estagnação. 

 

E, cada vez mais, somos tomados pelo sentimento de que nossa 
juventude não passa de uma curta noite (viva-a plenamente, com 
êxtase!); depois vem a grande “experiência”, anos de 

compromisso, pobreza de ideias, lassidão. [...] Sim, isso 
experimentaram eles, a falta de sentido da vida, sempre isso, 
jamais experimentaram outra coisa.14  

                                                 
12  BENJAMIN, W. “Experiência (1913)”. In: ______. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a 

educação. Tradução, apresentação e notas de Marcus Vinicius Mazzari; Posfácio de Flávio Di Giorgi. 
São Paulo: Editora 34, 2002. p. 22. 

13 FREUD, S. “Romances Familiares (1909)”. In: ______. Obras psicológicas completas de Sigmund 

Freud: edição standard brasileira. v. IX. Direção da edição brasileira de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: 
Imago, 1996. p. 220. 

14  BENJAMIN, W. “Experiência (1913)”. In: ______. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a 
educação. Tradução, apresentação e notas de Marcus Vinicius Mazzari; Posfácio de Flávio Di Giorgi. 
São Paulo: Editora 34, 2002. p. 22. 
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Pobreza de ideias pode ser relacionada à ausência de 

conteúdo, o qual torna a experiência vazia, permanecendo apenas 
como vivência: “Sobretudo porque “vivenciar” sem o espírito é 
confortável, embora funesto.” 15  A humanidade em seu aspecto 
filisteu-neurótico enreda-se no emaranhado que a sociedade lhe 
oferta oferecendo pouca resistência a seus ditames. Portanto, a 
inquietude do filósofo é com o empobrecimento da experiência por 
seu esvaziamento, este que sinaliza a ausência do espírito reflexivo 
necessário para fazer frente às imposições vindas de promessas 
ilusórias. Tal proposta analítica a respeito da experiência ganha 
corpo teórico nos anos seguintes em Experiência e Pobreza (1933) e 
O Narrador (1936).  

É relevante salientar que tais análises são realizadas no 

contexto de uma sociedade capitalista, a qual tem no capital seu 
alicerce. Em Capitalismo em Religião (1921), o filósofo ressalta que o 
capitalismo vai assimilando a estrutura de uma religião na dimensão 
do culto: “o capitalismo é uma religião puramente de culto, 
desprovida de dogma.”16 Mais do que isso, o capitalismo é uma 
religião cujo culto é erguido em torno do “[...] espírito que se 
expressa nos ornamentos das cédulas bancárias.”17 A preocupação, 

portanto, é salientada pelo filósofo como sendo a doença do espírito 
moderno. Preocupação em não cair nas redes da vadiagem, do 
pauperismo, da mendicância e do monaquismo, situações sem saída 
que mobilizam a consciência de culpa. Em suas palavras, 

                                                 
15 BENJAMIN, W. “Experiência (1913)”. In: _______. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a 

educação. Tradução, apresentação e notas de Marcus Vinicius Mazzari; Posfácio de Flávio Di Giorgi. 
São Paulo: Editora 34, 2002. p. 24. 

16 BENJAMIN, W. “O capitalismo como religião (1921)”. In: ______.  O capitalismo como religião. 

Michael Löwy (org.). Tradução de Nélio Schneider, Renato Ribeiro Pompeu. São Paulo: Boitempo, 
2013. p. 23. 

17 BENJAMIN, W. “O capitalismo como religião (1921)”. In: ______.  O capitalismo como religião. 
Michael Löwy (org.). Tradução de Nélio Schneider, Renato Ribeiro Pompeu. São Paulo: Boitempo, 
2013. p. 23. 
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“preocupações surgem da angústia provocada pela situação sem 
saída de cunho comunitário, não de cunho individual-material.”18 

Ao tratar do empobrecimento da experiência é preciso 
considerar que tal empobrecimento res-ponde ao contexto de uma 
sociedade alicerçada no fetiche da mercadoria e no culto às “cédulas 
bancárias”, cujo espírito está tomado de culpas e preocupações, pois 

dele depende a sua permanência e manutenção das exigências de 
uma sociedade conduzida pelo material. No seio de tal sociedade as 
relações passam a se estabelecer na mudez, no silêncio narrativo dos 
acontecimentos da vida tanto individual quanto coletiva. 
Radicalizando a individualidade, o sujeito moderno vê-se cada vez 
mais um indivíduo solitário: “[...] não há mais nenhuma experiência 
comum compartilhada por todos que permita reconstruir um 

mundo acolhedor [...]” 19 . Contra tal situação, a figura do 
colecionador se ergue como uma tentativa de juntar os restos para 
enfrentar a tendência moderna a apagar os rastros que não lhe 
interessam manter. 

 
É decisivo na arte de colecionar que o objeto seja desligado de todas 

as suas funções primitivas, a fim de travar a relação mais íntima 
que se pode imaginar com aquilo que lhe é semelhante. Esta 
relação é diametralmente oposta à utilidade e situa-se sob a 

categoria singular da completude. O que é esta ‘completude’? É 
uma grandiosa tentativa de superar o caráter totalmente irracional 

de sua mera existência através da integração em um sistema 
histórico novo, criado especialmente para este fim: a coleção. E 
para o verdadeiro colecionador, cada uma das coisas torna-se neste 

sistema uma enciclopédia de toda a ciência da época, da paisagem, 
da indústria, do proprietário do qual provém.20 
 

                                                 
18 BENJAMIN, W. “O capitalismo como religião (1921)”. In: ______.  O capitalismo como religião. 
Michael Löwy (org.). Tradução de Nélio Schneider, Renato Ribeiro Pompeu. São Paulo: Boitempo, 
2013. p. 24. 

19 GAGBENIN, J. M. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 115. 

20 BENJAMIN, W. “O Colecionador”. In: ______. Passagens. Belo Horizonte; São Paulo: Editora 
UFMG/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. p. 239. 
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Seguindo os passos da psicanálise, a qual busca nos lapsos, 
nos sonhos, nos chistes, fragmentos de lembranças e 

comportamentos repetitivos, os rastros dos elos adormecidos com o 
passado, a filosofia benjaminiana busca no silêncio dos objetos 
inanimados, nas entrelinhas da literatura, nas passagens 
parisienses, na observação aguda da estrutura social no qual está 

inserido, os rastros civilizatórios que carregam em si a dupla 
dimensão do particular e do universal. Segundo Gagnebin21, seu 
interesse era o de coletar informações, separar e expor elementos 
para rastrear neles o nexo interno que os reunia. Como na 
psicanálise22, trata-se de um trabalho de construção por meio de 
uma elaborada reconstrução na qual os laços esquecidos com o 
passado são restituídos. Ao tratar, portanto, do empobrecimento da 

experiência vinculado à ruptura com o conhecimento do passado, 
alicerça seu pensamento em uma espécie de “fósil de referencia”23, 
uma vez que vai buscar nos restos os traços não para reconstruir o 
passado tal como foi, mas para decifrar seu vínculo com o presente. 
Tal empreendimento permite-lhe aguçar a sensibilidade para 
perceber as mudanças que estavam se operando na cultura. Caso 
visto, por exemplo, na seguinte citação: 

 

Em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no 
momento da morte revela a seus filhos a existência de um tesouro. 

                                                 
21 GAGNEBIN, J. M. História e Narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, FAPESP; 
Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994. p. 12. 

22 Um texto esclarecedor a esse respeito é Construções em Análise (1937), no qual Freud refere-se ao 

trabalho da análise e ao papel do analista como sendo similar ao trabalho do arqueólogo: “Ambos 
possuem direito indiscutido a reconstruir por meio da suplementação e da combinação dos restos que 

sobreviveram.” In: FREUD, S. “Construções em Análise (1937)”. In: ______. Obras psicológicas 

completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. v. XXIII. Direção da edição brasileira de 
Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 277. Arriscamos a acrescentar aqui o papel do 

colecionador na perspectiva de Benjamin, cuja meta é resgatar os elos com o passado presente nos 

objetos. Ambos pensadores apontam para uma história seja individual ou social não linear e nem 
sequencial. E, com isso, a cronologia dos acontecimentos da história tanto individual quanto coletiva 
pode ser vista como a ponta de um iceberg que esconde sua dimensão. 

23 Freud, S. “Moisés y la religión monoteísta (1939)”. In: ______. Obras Completas Sigmund Freud. v. 
23. Traducción directa del alemán de José L. Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu, 1996. p. 38. 
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Com a chegada do outono, as vinhas produzem mais que qualquer 

outra na região. Só então compreenderam que o pai lhes havia 
transmitido uma certa experiência; a felicidade não está no ouro, 
mas no trabalho. (...) Sabia-se exatamente o significado da 

experiência: ela sempre fora comunicada aos jovens. De forma 
concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios; de forma 
prolixa, com sua loquacidade, em histórias; muitas vezes como 

narrativas de países longínquos, diante da lareira, contada a pais e 
netos. Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que 

saibam contar histórias como elas devem ser contadas? Que 
moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser 
transmitidas como um anel, de geração em geração? Quem é 

ajudado, hoje, por um provérbio oportuno? Quem tentará, sequer, 
lidar com a juventude invocando sua experiência? 24 
 

Percebe-se a transformação que se opera com o silêncio da 

narrativa, a qual vai se instaurando à medida que a modernidade 
avança, aprofundando-se  com a guerra. Em Experiência e Pobreza 
(1933), Benjamin assume como ponto de partida para sua análise o 
retorno dos soldados da Primeira Guerra Mundial. Tal geração que 
lutou nessa guerra retornou emudecida, ensimesmada e impactada 
com o que viveu nas trincheiras. Deparando-se com a fragilidade da 
vida, traumatizados25, esses jovens se viram impossibilitados de 
traduzir em palavras o impacto emocional que vivenciaram. 
Impedidos de simbolizar, eles viram-se impedidos de transmitir. Em 
outros termos, apenas vivenciaram, mas não experienciaram. 
Realçam-se, com isso, duas categorias distintas: experiência e 

vivência na filosofia benjaminiana. 
 

                                                 
24 BENJAMIN, W. “Experiência e pobreza (1933)”. In: ______. Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.p. 114. 

25 Compreendemos o trauma a partir da seguinte citação: “Acontecimento da vida do indivíduo que se 

define pela sua intensidade, pela incapacidade em que se acha o indivíduo de lhe responder de forma 
adequada, pelo transtorno e pelos efeitos patogênicos duradouros que provoca na organização psíquica. 

Em termos econômicos, o traumatismo caracteriza-se por um afluxo de excitações que é excessivo, 

relativamente à tolerância do indivíduo e à sua capacidade de dominar e elaborar psiquicamente estas 
excitações.” In: LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J-B. “Verbete Trauma ou Traumatismo (Psíquico)”. In: 
______. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1983. p. 678. 
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O nosso crítico distinguia entre duas modalidades de 

conhecimento, indicadas por duas palavras diversas em alemão: 
Erfahrung e Erlebnis. “Erfahrung” é o conhecimento obtido 
através de uma experiência que se acumula, que se prolonga, que 

se desdobra, como numa viagem (e viajar, em alemão, é fahren); 
O sujeito integrado numa comunidade dispõe de critérios que Ihe 
permitem ir sedimentando as coisas, com o tempo. “Erlebnis” é a 

vivência do indivíduo privado, isolado; é a impressão forte, que 
precisa ser assimilada as pressas, que produz efeitos imediatos.26 

 

Conforme Rouanet, a experiência se vincula às impressões 
registradas na memória que deixam traços mnemônicos duráveis e, 
por isso, transmissíveis, enquanto a vivência são impressões 
interceptadas “[...] pelo sistema percepção-consciência, que se 
tornam conscientes, e que por isso mesmo desaparecem de forma 

instantânea, sem se incorporarem à memória.”27 Compreende-se, 
portanto, que o marco da guerra salienta o fracasso da experiência 
enquanto Erfahrung, essa que é responsável pela transmissão das 
tradições de uma geração à outra. Transmissão do caldo cultural que 
constitui a civilização humana e que permitia a chance à 
humanidade perceber-se enquanto humanidade. Experiências 
compartilhadas nas quais se unificavam o passado com o presente 
oportunizando o futuro. No entanto, a Erlebnis, vivência 

individualizada, direta e subjetiva, inverte os laços que permitem ao 
ser humano se sentir parte pertencente e incluída na comunidade 
do mundo. Além disso, podemos completar que tal prevalência 
acaba por destruir o desejo, pois conforme Freud nos ensina, é ele 

que possibilita entrelaçar as dimensões do tempo que nos compõe: 
“[...] pasado, presente y futuro son como las cuentas de un collar 
engarzado por el deseo.”28 Sem desejo e sem memória, o soldado 

                                                 
26 KONDER, L. Walter Benjamin: o marxismo da melancolia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1999. p. 83. 

27 ROUANET, S. O Édipo e o Anjo: itinerários freudianos em Walter Benjamin. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, 1981. p. 48. 

28 FREUD, S. “El criador literario y el fantaseo (1908)”. In: ______ Obras Completas Sigmund Freud. 
v. IX. Traducción directa del alemán de José L. Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu, 1992. p. 130. 
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emudecido vindo da guerra pode ser considerada a imagem do 
sujeito moderno vinculado a uma sucessão de agoras sem antes e 

sem depois, do qual decorre a primazia do eterno presente.  
 

No mundo moderno grande parte das energias psíquicas tem que 
se concentrar na consciência imediata para interceptar os choques 
da vida cotidiana, o que envolve o empobrecimento da memória, 

sendo que, com isso, o homem moderno perde contato com a 
tradição, transformando-se em uma vítima do esquecimento.29 

 

A relevância da ausência da capacidade narrativa relaciona-se 
à impossibilidade de compreender os acontecimentos coletivos, uma 
vez que ocorre a interrupção do diálogo entre aquele que conta 
histórias e aquele que as ouve. Na visão de Rouanet30, a fusão antes 
existente entre memória individual e coletiva deixa de existir e, 

assim, apaga-se a ponte geracional que permitia, em certa medida, 
senão libertar ao menos questionar algumas heranças familiares, 
intelectuais, culturais. É relevante ressaltar que a humanidade 
avança na oposição, no confronto e no questionamento das gerações 
anteriores31, com tal interrupção, o ser humano não somente se 
priva da experiência como também termina por se privar da 
história. Contudo, torna-se necessário compreender que o filósofo 

oferta uma concepção de história alicerçada nos temas que os 
historiadores não relatam. A crítica a uma história amparada na 
historiografia encontra-se inserida na crítica realizada ao 
capitalismo. Portanto, é na esteira de tal crítica que salienta a tese 

de que a história narrada é a história dos vencedores e não dos 
vencidos. Assim, as vozes dos vencidos se calam e são caladas 

                                                 
29 PAULA, Maria de Fátima Costa de. “Tensões e ambiguidades em Walter Benjamin: a modernidade 

em questão”. In: Plural, São Paulo, v. 1, pp. 106-130, dec. 1994. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br. Acesso em: 15 fev. 2018. 

30 ROUANET, S. O Édipo e o Anjo: itinerários freudianos em Walter Benjamin. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, 1981. 47-50. 

31 FREUD, S. “Romances Familiares (1909)”. In: ______. Obras psicológicas completas de Sigmund 
Freud: edição standard brasileira. v. IX. Direção da edição brasileira de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: 
Imago, 1996. p. 217-222. 
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acumulando-se nas ruínas que se avultam à espera de uma voz.32 
Depreende-se disto que o conteúdo das narrativas coletivas segue a 

lógica daqueles que ocupam um lugar dominante na sociedade.  
Tal é o contexto no qual se situa o empobrecimento da 

experiência e a transformação da narrativa, ambas inseridas na 
modernidade que carrega consigo o incremento da técnica e da 

tecnologia. Portanto, podemos colocar que tais mudanças implicam, 
acima de tudo,  questões éticas e políticas. Se compreendermos com 
Arendt33 que o mundo é o espaço, no qual as relações entre seres 
humanos são compartilhadas, uma dimensão fundamental para a 
sociedade atingida é a dimensão das relações humanas. 
Considerando que é entre os homens e mulheres que o enredo social 
de uma época é tecido nesse espaço construído entre o individual e 

o social, então, o fim da narrativa e a prevalência da vivência coloca 
fim a essa “[...] faculdade de intercambiar experiências” 34 , 
encerrando com isso o meio pelo qual podia se saber de si, do outro 
e do mundo. A sua ausência, portanto, permite que se erga uma 
perigosa ameaça, pois atinge “[...] onde o laço social é produzido 
principalmente por meio da identificação dos membros entre si 
[...]”35. Algo que acarreta uma alteração significativa na percepção 
de que as dores, os impactos, os choques 36  cotidianos que 

                                                 
32 BENJAMIN, W. “Sobre o conceito de história (1940)”. In: ______. Magia e técnica, arte e política: 

ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: 
Brasiliense, 1984. p. 22-232 

33 ARENDT, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016. 403p. 

34 BENJAMIN, W. “O narrador (1936)”. In: ______. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 198. 

35 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 2017. p.132. 

36 Convém colocar que a noção de choque aqui está alicerçada no entendimento realizado pelo filósofo. 
Conforme Lima, J.G & Baptista, L. é relevante realçar que o cotidiano da vida nas cidades exacerba a 

consciência - esta que é considerada como barreira de estímulos – promovendo mais consciência e 

vivência e menos experiências. Assim o choque “[...] é precisamente a repetição de estímulos nesse 
escudo protetor independente do seu alcance no inconsciente – fato que é incontestável na vida de um 

homem das grandes cidades.” In: LIMA, J. G. & BAPTISTA, L. A. “ITINERÁRIO DO CONCEITO DE 

EXPERIÊNCIA NA OBRA DE WALTER BENJAMIN”. In: Princípios revista de filosofia, Natal, v. 20, n. 
33, jan./jun. 2013,p p. 449-484. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br. Acesso em 15 fevereiro 
2018. 
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endurecem e insensibilizam deixam de ser rompidos pelo fio de 
“carinho, leito condutor” que pode conter essa corrente, 

conduzindo-a de outra maneira.37  
Suspenso o diálogo, inseridos no anonimato da multidão, 

homens e mulheres impedidos de flanar, passam a dividir o espaço 
com outros tantos anônimos que buscam igualmente abrir caminho 

entre as invenções modernas: “seus transeuntes se comportam 
como se, adaptados à automatização, só conseguissem se expressar 
de forma automática. Seu comportamento é uma reação a 
choques.”38 Perde-se o tempo do flâneur, perde-se o conteúdo da 
experiência, perde-se a capacidade narrativa, perde-se sua 
capacidade curativa 39  40 , pois na impossibilidade de narrar o 
vivido, de simbolizar as vivências às quais estamos expostos, as 

emoções e os sentimentos não encontram a possibilidade de 
elaboração e de ressignificação psíquica.41 Convém ressaltar que 
narrar implica duas dimensões, a do contar e a do ouvir, portanto, 
a impossibilidade de narrar o vivido diz respeito também à 
impossibilidade de ouvir.  

                                                 
37 BENJAMIN, W. “Conto e cura”. In: ______. Rua de mão única. Tradução de Rubens Rodrigues 
Torres Filho e José Carlos Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 269. 

38 BENJAMIN, W. “Sobre alguns temas em Baudelaire (1939)”. In: ______. Charles Baudelaire lírico 

no auge do capitalismo. Tradução de José Martins Barbosa, Hermeson Alves Baptista. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p.126. 

39 BENJAMIN, W. “Conto e cura”. In: ______. Rua de mão única. Tradução de Rubens Rodrigues 
Torres Filho e José Carlos Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 269. 

40 Convém ressaltar que a capacidade curativa da narração realçada pelo filósofo encontra eco com a 

expressão utilizada por Anna O. (pseudônimo de Bertha Pappenheim) talking cure. Este que é o fio 

condutor do método psicanalítico o qual, encontra no diálogo entre paciente e psicanalista no setting 
terapêutico, seu tour de force. Anna O. foi a paciente de Joseph Breuer e Sigmund Freud a partir da 
qual os estudos sobre a histeria se erguem e, com isso, as bases da psicanálise.  

41 Elaboração e ressignificação aqui são compreendidas à luz da psicanálise. Para os fins de um melhor 

esclarecimento a esse respeito destacamos da obra freudiana o texto Repetir, recordar e elaborar 

(1914), no qual se refere à repetição em atos como uma forma de manter viva a lembrança daquilo que 
está esquecido no inconsciente. A tarefa do analista, no contexto do setting analítico e, por via 

interpretativa , é  tornar consciente a experiência esquecida de maneira que possa ser recordada, 

elaborada e ressignificada. In: FREUD, S. “Repetir, recordar e elaborar (1914)”. ______. Obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira.  v. XII. Direção da edição 
brasileira de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 163-171.  
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A perda, no entanto, não gera lamentos. Ao contrário, de 
acordo com o filósofo, os seres humanos parecem buscar “[...] 

libertar-se de toda e qualquer tipo de experiência [...]”. Esgotados 
no vai e vem do cotidiano, o que buscam é libertar-se de toda e 
qualquer experiência buscando um mundo no qual “[...] possam 
ostentar tão pura e claramente sua pobreza externa e interna 

[...]”.42 Narrar e experienciar parecem absorvidos pelo apelo dos 
aparatos modernos e das novas condições de vida, as quais 
propiciam a ilusão de felicidade enquanto a fadiga torna-se o fardo 
de uma existência voltada para si mesma. Sob tal perspectiva, o ser 
humano deixa-se conduzir pela ilusão de uma felicidade capturada 
na rede capitalista do consumo, dissociando-se de suas condições 
reais empobrecidas em todos os aspectos: relacionais, econômicos, 

sociais e políticos. Na esteira freudiana43, convém lembrar que a 
felicidade é premissa do indivíduo que no vínculo com a comunidade 
entra em conflito entre buscar egoisticamente ser feliz ou vincular-
se à comunidade e ser altruísta. O conflito que se estabelece advém 
do confronto que a vida em comum oferta ao indivíduo, uma vez 
que a mesma é a dupla fonte de satisfações e frustrações.44  

Em sendo assim, a prevalência da vivência, à qual se sobrepõe 
as narrativas dialogadas e refletidas, cuja transmissão incluía o uso 
da palavra e do corpo como meio, 45  termina por propiciar a 
imposição como uma forma de posição do indivíduo em relação ao 
outro. Imposição no contexto da vivência e do narcisismo, a qual 
impede a oposição contextualizada no diálogo narrativo, cujo tempo 

de maturação lhe permitia o caráter de durabilidade passível de ser 

                                                 
42 BENJAMIN, W. “Experiência e pobreza (1933)”. In: ______. Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.p.116. 

43 FREUD, S. O mal estar na cultura. Tradução de Renato Zwick.Porto Alegre: LP&M, 2017. p. 175-
176. 

44 MEZAN, R. Freud, pensador da cultura. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 534-537. 

45 BENJAMIN, W. “O narrador (1936)”. In: ______. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1999. p. 197-221. 
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apreendido.46 Compreenda-se o outro em sua dupla dimensão do 
individual e do social, das heranças geracionais e culturais. No 

apagamento do caráter oposicionista, na ruptura paulatina da ponte 
entre presente e passado, aspecto assinalado tanto pelo filósofo 
como pelo psicanalista como sendo uma postura relevante para o 
avanço da cultura, a história da humanidade avança 

tecnologicamente no emaranhado de históricas repetições sociais e 
políticas.  

 
III 

 
O título aponta para a aridez da contemporaneidade. Aridez 

de um tempo sem tempo para esse tempo da narrativa construtor 

de experiências. Tempo no qual falar, pensar e ouvir era possível. 
Havia tempo para esse tempo. A aridez de um tempo seco, quase 
sem oxigênio, cuja secura faz sangrar a humanidade na violência 
que se instaura em todas as dimensões da vida humana. O mundo 
contemporâneo parece ter aprofundado ainda mais a distância com 
seu passado, ao ponto mesmo de esgotá-lo e transformá-lo em uma 
sucessão de imagens desconectadas de conteúdo. Sem conteúdo, tais 
imagens com o tempo correm o risco de se confundirem com ficção, 
produto da imaginação. Na realidade brasileira do século XXI, os 
anos de ditadura, o período da escravidão, a existência de milícias 
hoje nas grandes cidades parecem ter existido e existir apenas nos 
livros de alguns. Na realidade mundial há aqueles que defendam a 

inexistência do holocausto. Pertinentemente, Souza acentua o 
caráter fugaz da contemporaneidade, colocando que ‘[...] nossas 
sociedades são capazes de esquecerem o inesquecível [...]” 47 
Esquecer, conforme coloca, não como uma necessidade de 

sobrevivência psíquica, mas como uma categoria própria da 

                                                 
46 BENJAMIN, W. “O narrador (1936)”. In: ______. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1999. 

47 SOUZA, R. T. “Ética e estética antropológica: os labirintos da biopolítica” .In: ______.  Ética como 
fundamento II: pequeno tratado de ética radical. Caxias do Sul: Educs, 2016. p. 126. 
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condição da fluidez e da obsolescência de uma sociedade 
eminentemente capitalista. Na esteira benjaminiana, acrescentamos 

à sua colocação que esquecer obedece à lógica da informação, 
alicerce de uma sociedade informacional, cujo conteúdo são 
manchetes que passam na velocidade do toque nas telas dos diversos 
dispositivos que inundam todas as esferas humanas. Vivencia-se 

apenas sem ter tempo para transformar tais vivências em 
experiências, pois disso depende o encontro com o outro e consigo 
mesmo.  

E tem ainda bem os que deixam a vaga impressão de ter ficado. 
Pelo menos ficam essas vagas impressões, esses rastros, restos, 
pegadas que podem iluminar os tempos sem referências. Não se 
trata de assumir a figura amarga do filisteu, mas trata-se de 

reacender o espírito reflexivo para empreender uma nova barbárie. 
Convém lembrar que na psicanálise freudiana, 48  o alicerce da 
cultura encontra-se na luta da pulsão de vida e da pulsão de morte, 
conflito entre o caráter construtivo e destrutivo da humanidade. 
Entre Eros e Tanatos, Benjamin propõe dialeticamente assumir o 
caráter destrutivo da vivência para construir novas experiências a 
partir das migalhas que restam. Empreender uma nova barbárie49 
implica possibilidade de lutar, de promover uma forma de reação 
para que se possa começar do zero, começar com escassos recursos. 
Instaurar o novo a partir de uma tábula rasa como forma de 
adequar-se aos novos tempos, contestando-o. Em outros termos, 
trata-se de enfrentar o que está sendo ofertado como inevitável e ali 

encontrar a natureza pulsante do humano.  
  

                                                 
48 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 2017. 192p. 

49 BENJAMIN, W. “Experiência e pobreza (1933)”. In: ______. Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.p.116. 
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Dr. Jekyll e Mr. Hyde: 

a luta entre Eros e Thanatos na barbárie da 
literatura gótica inglesa do século XIX 

 
Renata Floriano de Sousa1 

 
 

A cultura, a renúncia e a culpa  
 
Sem contrários não há evolução. Atração e Repulsão, Razão e 

Energia, Amor e Ódio são necessários à existência Humana2. 
Parece-me que a questão decisiva da espécie humana é a de saber 
se, e em que medida, seu desenvolvimento cultural conseguirá 

dominar o obstáculo à convivência representado pelos impulsos 
humanos de agressão e auto aniquilação3.  
 

O ser humano aculturado moderno, bem como descreve Freud 
em sua obra O mal-estar da cultura (1930), utiliza-se da cultura para 
neutralizar seus instintos de agressão, negando sua natureza 
destrutiva. Assimilando o conceito de cultura tal como o psicanalista 

descreveu, Eros personifica a pulsão de vida, enquanto Thanatos 
encarna o impulso de agressão e morte. Seguindo essa perspectiva, o 
psicanalista alemão compreende a cultura como “um processo a 

                                                 
1 Doutoranda em Filosofia pelo PPG - PUCRS/ CNPq. E-mail: rflorianos@outlook.com 

2 BLAKE, William. A voz do demônio in O Casamento do Céu com o Inferno. Tradução de Alberto 
Marsicano. Porto Alegre: L&PM, 2007 [1790], p.15. 

3  FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 
2017[1930], p.185. 
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serviço de Eros, que deseja reunir indivíduos humanos isolados, 
depois famílias, então tribos, povos e nações em uma grande unidade, 

a humanidade”4. Este ser humano procurando viver em comunidade 
acultura-se na esperança de frear seus instintos de agressão. Assim, o 
homem civilizado vive de maneira artificial, com costumes e 
comportamentos dos quais se apropria por assimilação negando 

constantemente os próprios impulsos tanáticos.   A vida humana 
resume-se em uma luta constante entre Eros e Thanatos, entre a 
vontade de participar e ser aceito pela comunidade humana e a 
angústia de resistir à própria disposição natural para a agressão, entre 
a pulsão de vida e o mórbido desejo de morte.  

A respectiva leitura freudiana acerca dos dois impulsos 
primordiais, Eros e Thanatos, demonstra uma compreensão 

diferenciada da tão conhecida luta entre o bem e o mal, da qual 
temos relatos desde os tempos imemoriais. Para Freud, a constante 
negação do impulso tanático cria um movimento de retorno da 
agressão não despendida contra os outros, originando a consciência 
moral e a culpa sob a necessidade de satisfazer aos outros 
indivíduos5. Assume-se, portanto, a culpa como consequência sobre 
os instintos reprimidos em atos ou até mesmo em pensamentos.  

O preço para o ser humano aculturado que convive em 
sociedade é o de viver em constante vigília e sob o sentimento de 
culpa, que por sua vez surge como um castigo auto infligido. O 
penitente torna-se aquele que se penitencia por causa da culpa 
sentida em nome da severidade com que a virtude lhe é imposta. E 

este não aceita qualquer infortúnio ou percalço em seu caminho reto 
por acreditar que ao renunciar os instintos de agressão ele torna-se 
merecedor da boa fortuna.  

Tal como Freud afirma, “A cultura negligencia tudo isso; ela 

apenas admoesta que quanto mais difícil de obedecer o preceito, 
                                                 
4  FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 
2017[1930], p.142.  

5  FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 
2017[1930], p.145.  
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tanto maior o mérito em obedecê-lo” 6 . Como num sistema de 
recompensa por sua renúncia aos impulsos, surge o ser humano 

moderno civilizado.  
 

A literatura gótica inglesa dos séculos XVIII e XIX. 
 

Tida como uma interpretação e/ou diagnóstico da patologia 
que toma conta da cultura moderna, a literatura gótica inglesa 
emerge do romantismo no final do século XVIII e durante o século 
XIX como resposta a essa estrutura social.  

 
El renacimiento del gótico fue la expresión emocional, estética y 
filosófica de la reacción contra el pensamiento dominante de la 

Ilustración, según el cual la humanidad podía alcanzar, mediante 
el razonamiento adecuado, el conocimiento verdadero y la síntesis 

armoniosa, obteniendo así felicidad y virtud perfectas7. 
 

O gótico toma esse nome por inspirar-se em cenários 
medievais. A frustração com os ideais racionalistas modernos 
provoca o retorno ao passado feudal, misturando realidade e 
imaginação e expondo a contingência da vida frente a natureza 
caótica do mundo. Formada por uma iconografia própria composta 

por loucura, monstros, vampiros, lobisomens, mulheres fatais, 
heroínas perseguidas, cenários mórbidos, personagens 
sobrenaturais e túmulos, a novela gótica inglesa exprime em suas 
cenas os instintos latentes de agressão e a pulsão de morte que tanto 

a cultura tentou reprimir no período vitoriano. 
 
Los quisquillosos árbitros de la Era de la Razón no encontraron 
ninguna utilidad a los fantasmas y a las atrocidades sádicas que 

Shakespeare y sus contemporáneos habían explotado, pero para 

                                                 
6  FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 
2017[1930], p. 182. 

7  SOLAZ, Lucía. Literatura Gótica. In: Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad 
Complutense de Madrid, Nº 23, 2003. Disponível em: << 
http://webs.ucm.es/info/especulo/numero23/gotica.html>>. Consultado em 30 de novembro de 17.  
 

http://webs.ucm.es/info/especulo/numero23/gotica.html
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finales de 1700, estos fantasmas, reprimidos pero no “muertos”, 

retornaron con fuerza en forma de novelas y poesía gótica8.  
 

Os cenários mórbidos parecem combinar muito bem com a 
Londres soturna pós-revolução industrial. Os monstros e 
personagens sobrenaturais dão vida a desejos e impulsos sufocados 
pela necessidade erótica de adaptação ao modelo de vida 

comunitária que está sendo imposto. O medo e o horror tornam-se 
o objeto catártico que surge para amenizar a culpa de uma sociedade 
patologicamente presa a própria cultura. Através desse tipo de 
literatura, o ser humano parecia reafirmar que a razão não era 
condição suficiente ou mesmo garantia para a felicidade. 

 O mórbido, a lascívia e a violência, embora ainda proibidos 
nas relações sociais, tornam-se permitidos no imaginário coletivo e 

passam a ser muito consumidos em Penny Dreadfuls que circulam 
pelo século XIX. A violência visceral do lobisomem e a lascívia 
imortal do vampiro, entre outros personagens fictícios 
sobrenaturais tornam-se o subterfúgio para saciar a fantasia das 
vontades mais obscuras de impulsos de sexuais ou de agressão, ao 
menos no âmbito da imaginação. Agora as histórias de terror e de 
suspense que outrora assustavam crianças em contos folclóricos, 
tais como aqueles compilados pelos irmãos Grimm na Alemanha9, 
tornavam-se objeto de fascínio e atração de uma sociedade motivada 
e ao mesmo tempo repelida pela promessa do progresso.  

 

A ideia de um progresso da humanidade na história é inseparável 
da ideia de sua marcha no interior de um tempo vazio e 
homogêneo. A crítica da ideia do progresso tem como um 

pressuposto a crítica da ideia dessa marcha10. 

                                                 
8  SOLAZ, Lucía. Literatura Gótica. In: Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad 

Complutense de Madrid, Nº 23, 2003. Disponível em: << 
http://webs.ucm.es/info/especulo/numero23/gotica.html>>. Consultado em 30 de novembro de 17.  

9  O movimento do romantismo gótico inglês tem forte influência do alemão, sendo inclusive 
mencionado como referência por Mary Shelley.  

10 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, (Obras Escolhidas; V. 1), p.229.  

http://webs.ucm.es/info/especulo/numero23/gotica.html
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Nota-se na literatura gótica a crítica de quem pretende não se 

deixar ser engolido pela marcha do progresso, tal como Benjamin 
sustenta. Há uma relutância em crer cegamente naquilo que a razão 
iluminista e positivista entende como progresso. Existem falhas que a 
máquina que caminha em direção a constante modernização é 
incapaz de detectar. E são essas falhas que serão expostas na literatura 
de horror, ou seja, aquilo que a cultura não conseguiu controlar.  

 Derivada dos contos de terror, a ficção científica, inaugurada 
por Mary Shelley (1797-1851), introduz um novo subgênero dentro 
da novela gótica voltando-se para o mundo da ciência que tanto 
despontava naquele período.  Desta forma, a tragédia de Victor 
Frankenstein oscila alternando entre a sua falsa ideia de domínio 
sobre a vida e morte e a denúncia da falibilidade, da insuficiência e 

dos perigos da ciência e do progresso:  
 

- Descobri como e por que a vida é gerada. Mais impressionante 
ainda: tornei-me capaz de dar vida à matéria inanimada — de 
transformar a morte em vida 11. 

Em Frankenstein, e em seus sucessores, como o doutor Jekyll — de 
O médico e o monstro, de Robert Louis Stevenson — e Moreau — de 
A ilha do dr. Moreau, de H. G. Wells —, o vilão gótico se transforma 

em cientista; o poder maléfico já não se concentra em um ser 
diabólico, mas em criaturas geradas pela ciência. Essas obras, 

portanto, se encaixam na categoria de romances que alertam sobre 
as possíveis conseqüências do desenvolvimento da ciência12. 
 

A arte nesse período apresenta-se também como o um desejo 
de escapismo, pelo qual era possível fugir dos infortúnios e percalços 

                                                 
11 SHELLEY, Mary. Frankenstein / uma história de Mary Shelley; contada por Ruy Castro ; ilustrada 
por Odilon Moraes — São Paulo : Companhia das Letras, 1994 [1818], p. 16.  

12 LA ROQUE. Lucia de; TEIXEIRA, Luiz Antônio. Frankenstein, de Mary Shelley, e Drácula, de Bram 
Stoker: gênero e ciência na literatura.  in: Revista:  História, Ciência, Saúde. Volume VIII. MAR.-JUN. 
2001, p.14.  
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da vida moderna. Há um grande retorno ao período medieval13, seja 
pelo seu lado erótico, seja por seu lado tanático.  

 
Dr. Jekyll e Mr. Hyde - Um conto sobre Eros e Thanatos  

 

-Nasci no ano de 18__, em berço de ouro, com a boa fortuna de ser 
de dotado de excelentes talentos, inclinado naturalmente para o 

trabalho, apreciador do respeito à sensatez e à bondade entre meus 
semelhantes e, assim, como se poderia supor, dispunha de todas 
as garantias de um futuro íntegro e ilustre14.  

 

Tal como Mary Shelley, Stevenson cria sua própria 
interpretação da tragédia da vida moderna ao contar a história de 
Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Em seu conto, Dr. Jekyll, uma respeitável 
figura da sociedade londrina do século XIX, cansado de reprimir seus 

instintos em nome da boa reputação, desenvolve através de suas 
habilidades profissionais (consta segundo a descrição que ele era 
médico) uma droga capaz de separar os dois lados contidos na 
composição humana, o bem e o mal (Eros e Thanatos). Percebendo 
o mal-estar que resultava da convivência das duas partes dentro dos 
seres humanos, Dr. Jekyll direciona seus estudos buscando separa-
las a fim de cessar com tal problema. 

 Com a manipulação de certas drogas (mais um dos adventos 
científicos do século XIX) o Dr. Jekyll obtém uma fórmula, a qual ele 
testa em si mesmo, e descobre ser capaz de separar a dualidade na 
natureza humana em duas personalidades distintas, dando vida a 

Mr. Hyde.  
 

                                                 
13 Por exemplo, ao mesmo tempo em que se desenvolve a literatura gótica no século XIX, também na 
Inglaterra surge um movimento nas artes plásticas que ficou conhecido como Pre-Raphaelite 

Brotherhood (Irmandade Pré-Rafaelita). Este movimento, tem entre suas principais características um 

retorno ao misticismo medieval em negação ao progresso moderno. O próprio pintor Dante Gabriel 
Rosseti muda a ordem do próprio nome em razão de sua apresso pela poesia Medieval, e em especial, 
pela obra de Dante.  

14 STEVENSON, Robert Louis. O médico e o monstro. Tradução de José Paulo Golob et al. Porto Alegre: 
L&PM, 2002 [1886], 95.  
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-Havia algo de estranho em minhas sensações, algo 

indescritivelmente novo e, dada a sua novidade, 
inacreditavelmente doce. Senti-me mais jovem, mais leve e 
fisicamente mais disposto15.  

 

Dr. Jekyll, como o texto descreve, é um homem por volta de 
seus 50 anos, muito respeitado no circulo social, contudo infeliz com 
a própria vida que teve que manter para conquistar o respeito de 
todos. Mr. Hyde, como é descrito por Jekyll, traz consigo uma leveza 
no andar, uma característica própria de quem não carrega consigo 
as exigências de viver em sociedade nem o peso do remorso por seus 
desejos reprimidos. Nota-se na descrição dos personagens que 
enquanto Jekyll abdicou das suas vontades em nome da civilidade 
(cultura para Freud) e obrigado pelo sentimento constante de culpa 

que ela acarreta, para Hyde tanto um quanto o outro eram 

sumariamente ignorados e os desejos e instintos eram prontamente 
saciados. 

 
-Fui o primeiro a poder passear diante dos olhos do público com a 
carga de uma sociável respeitabilidade e, no momento seguinte, 

como se fosse um menino, um estudante, despojar-me desse peso 
emprestado e lançar-me de cabeça no mar da liberdade 16. 
 

Hyde passa a ser a válvula de escape de Jekyll. Os dois, estando 
de posse do mesmo corpo, dividem entre si os papéis que 
desempenharão na sociedade. Enquanto Jekyll fornece a Hyde o 
álibi, o dinheiro e as condições para saciar todas os instintos 

reprimidos sem qualquer censura, Hyde dá a Jekyll a satisfação de 
saciar seus desejos proibidos e experimentar da liberdade da qual 
jamais poderia atingir dentro da sociedade. Jekyll se satisfaz através 

                                                 
15 STEVENSON, Robert Louis. O médico e o monstro. Tradução de José Paulo Golob et al. Porto Alegre: 
L&PM, 2002 [1886], 99.  

16 STEVENSON, Robert Louis. O médico e o monstro. Tradução de José Paulo Golob et al. Porto Alegre: 
L&PM, 2002 [1886], 103. 
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da vida desregrada e violenta de Hyde. E este, por sua vez, usa o Dr. 
como seu protetor e garantidor do seu estilo de vida.  

O respeitável Dr. Jekyll aproveita de sua boa reputação como 
escudo para encobrir as ações abomináveis que ele pratica quando 
está sob o comando de Mr. Hyde. Cobre seus maus feitos com atos 
de caridade e usa de seu dinheiro e influência para passar ileso de 

qualquer punição que possa sofrer em consequências das ações da 
sua outra personalidade. E, conforme conta a história, Jekyll 
facilmente cede ao prazer da vida desregrada de Hyde, usando com 
grande frequência a droga que possibilita essa situação.  

 
-Tudo, portanto, parecia apontar para a conclusão de que, pouco a 
pouco, eu estava perdendo o controle sobre meu original e melhor 

eu, e tornando-me o segundo e pior17.  
 

Com o passar do tempo e com o grande fluxo de uso da droga, 
Mr. Hyde começa a aparecer sem que Dr. Jekyll faça uso da substância. 
Nota-se uma mudança de controle da situação, saindo das mãos de 
Dr. Jekyll para as de Mr. Hyde. Entretanto, Jekyll só procura findar 
essa situação após Hyde assassinar a sangue frio um eminente 
representante do parlamento inglês. São as testemunhas do 
assassinato, as pistas que indicam a sua participação, mesmo que 
indireta, e o medo de ser pego que levam Dr. Jekyll a abandonar Hyde. 

 
-Sim, dei preferência ao velho e descontente médico, rodeado de 

amigos e acalentador de honestas esperanças; e dei um resoluto 
adeus à liberdade, à relativa juventude, ao passo leve, às vibrações 
irrequietas e aos prazeres secretos de que me aproveitava quando 

disfarçado de Hyde18.  
 

Contudo, uma vez experimentada a dualidade a qual o Dr. 

Jekyll se expôs ao máximo, fica impossível para ele controlar as 

                                                 
17 STEVENSON, Robert Louis. O médico e o monstro. Tradução de José Paulo Golob et al. Porto Alegre: 
L&PM, 2002 [1886], 108. 

18 STEVENSON, Robert Louis. O médico e o monstro. Tradução de José Paulo Golob et al. Porto Alegre: 
L&PM, 2002 [1886], 109.  
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investidas de sua outra personalidade. Agora a substância, que 
inicialmente Jekyll usava para libertar Hyde, de tanto uso, invertera 

sua propriedade. E, então, o Dr. passou a usar tal substância para 
poder manter-se como Jekyll. O desfecho dessa história se dá porque 
o estoque químico de Jekyll acaba, ele não consegue, mesmo tendo 
todo dinheiro e condições, encontrar substâncias tal como as que 

tinha em seu estoque. Hyde passa a ter maior controle sobre a 
situação e Jekyll se vê desaparecendo entre os pequenos períodos de 
consciência a que consegue manter o controle do próprio corpo. Ao 
fim, Jekyll se suicida consumido pela culpa de seus atos, pelo medo 
de seu corpo cair sobre total controle de Hyde e das consequências 
nefastas que isso poderia acarretar.  

 
-Só Deus sabe; para mim, é indiferente: esta é a minha real hora 

de morte, e o que agora está por vir diz respeito a um outro que 
não eu. Agora ao largar a pena e sela minha confissão, ponho um 
fim à vida desse infeliz Henry Jekyll19. 

 

“O estranho caso” do “mal-estar na cultura da barbárie” 
 
O conflito apresentado por Stevenson na história acima 

brevemente resumida apresentam a luta de Eros e Thanatos pelo 
controle da vida de Dr. Jekyll. O respeitado Dr. Jekyll, mesmo 
gozando de todos os benefícios materiais e políticos que a cultura lhe 
oferece, apresenta-se infeliz pela impossibilidade de saciar seus 
instintos.  

 

Se a cultura impõe sacrifícios tão grandes não apenas á 
sexualidade, mas também à tendência agressiva do homem, 
entendemos melhor que se torna difícil para ele ser feliz nela. [...] 

O homem aculturado trocou uma parcela de possibilidades de 
felicidade por uma parcela de segurança20. 

                                                 
19 STEVENSON, Robert Louis. O médico e o monstro. Tradução de José Paulo Golob et al. Porto Alegre: 
L&PM, 2002 [1886], 121. 

20 FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 
2017[1930], p.131. 
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No entanto, se olharmos por uma interpretação benjaminiana 

poderíamos assumir que na falha tentativa de reprimir os instintos 
primitivos, a cultura, ao qual Jekyll foi inserido, também foi o 
caminho que o conduziu à barbárie: “Nunca houve um monumento 
da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. 
Portanto, como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, 
tampouco, o processo de transmissão da cultura”21. Logo, a cultura 
traz consigo escondida por baixo de seus muito tecidos a face da 
barbárie que ela mesma sustenta. O entusiasmo progressista que 
impulsiona o desenvolvimento contínuo e incessante da tecnologia 
não reflete sobre o próprio sentido e consequências, algo que Kang 
chama de “visão romântica da tecnologia” 22  . Sendo assim, a 
barbárie surge junto com a cultura, até mesmo como sua forma de 

sustentação de opostos complementares.  
Na perspectiva freudiana, o conto narrado pelo personagem 

do advogado Mr. Utterson, aparece num primeiro momento como o 
relato de um vilão bem definido, Mr. Hyde, e de um distinto 
cavaleiro, Dr. Jekyll, que convivem estranhamente em uma relação 
mal definida em meio a crimes e mistério. Entretanto, ao final, a 
história mostra que ambos personagens constituem a mesma 

pessoa que, ora assume a personalidade de um homem civilizado, 
ora deixa-se levar pela satisfação dos seus impulsos e desejos como 
um homem primitivo. Ou seja, não há dois personagens principais 
que encenam a luta do bem contra o mal, mas a luta de um só 

personagem que alterna entre um supereu com necessidade de Eros 
e um eu, agora não mais submetido ao supereu, que tem atração por 
Thanatos em busca do controle sobre ambos.  

                                                 
21 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, (Obras Escolhidas; V. 1), p. 225. 

22  KANG, Jaeho. O espetáculo da modernidade. A crítica da cultura de Walter Benjamin. Novos estud. 

- CEBRAP, nº.84, São Paulo, 2009. Disponível em: 
 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002009000200012.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002009000200012
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Outro aspecto interessante a se destacar na história contada 
por Stevenson, é a profissão de Jekyll. Não aleatoriamente, Jekyll era 

médico, da mesma forma como Victor Frankenstein era cientista (na 
história de Mary Shelley), duas profissões que representavam o auge 
o progresso racional e científico almejados por seres humanos 
aculturados no século XIX.  

 
A sublimação dos impulsos é um traço especialmente destacado do 
desenvolvimento cultural; ela possibilita que atividades psíquicas 

superiores - cientificas, artísticas e ideológicas - representem um 
papel tão significativo na vida cultural. Quando se cede à primeira 
impressão, fica-se tentado a afirmar que a sublimação é, antes de 

tudo, um destino imposto aos impulsos pela cultura.23  
 

E, tal como o gênero gótico denuncia, ambos em seus 

respectivos domínios racionais são insuficientes perante o conflito 
psicológico que compõe a condição humana.  

Jekyll faz uso de seus conhecimentos de medicina para criar a 
droga e de sua influência para acobertar as ações de Hyde, mas 
mesmo com toda a sua pretensa racionalidade e civilidade 
desenvolvida, tudo sai do seu controle. Há um notável contraste 
entre ambos, a mesma sociedade que aceita e respeita Dr. Jekyll 
rejeita e despreza Mr. Hyde, por representar a ameaça de ruína da 
mesma. A condução compulsória ao progresso move a sociedade em 
direção contínua em uma velocidade alucinante do qual para a 
mesma não é permitido o tempo de reflexão, apenas deve-se seguir 

em frente. Segundo Benjamin: “Essa tempestade o impele 
irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto 
o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que 
chamamos progresso”24.  

                                                 
23  FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 
2017[1930], p.102. 

24 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, (Obras Escolhidas; V. 1), p. 226.  
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Outro traço interessante a se destacar sobre a vida de Dr. 
Jekyll é que ele não tem cônjuge ou filhos. Trata-se de um homem 

muito rico e solitário, cuja sua única preocupação está em vencer 
seu conflito interno. Não há também menção de nenhuma 
personagem à qual devote ternura ou deseje como parceira sexual. 
Jekyll não busca introduzir-se no embrião da cultura25, como Freud 

denomina a família. O que Jekyll busca é uma maneira de viver 
dentro da cultura sem deixar que esta elimine completamente seus 
instintos e sua libido. Para isso ele procura meios de se livrar do peso 
da consciência de culpa. De acordo com Freud, “chamamos de 
consciência de culpa a tensão entre o supereu severo e o eu 
submetido a ele; ela se exprime como necessidade de punição”26.  

A solução de Jekyll é separar-se em duas personalidades 

distintas, separando o supereu severo do eu submetido a ele, de modo 
que enquanto a primeira não impõe a culpa pelas regras quebradas, 
a segunda não sente culpa e a punição advinda da outra parte.  

Contudo, mesmo livre do supereu através de sua artimanha 
química, Jekyll sente a pressão da punição de forma externa através 
da reprovação da comunidade. Mesmo não sendo imediatamente 
ligado aos crimes de Mr. Hyde, Dr. Jekyll teme que de alguma maneira 
recaia sobre ele as consequências de seus atos. Desse medo surge a 
tensão que resulta na sua decisão pela eliminação do Mr. Hyde. No 
fundo, mesmo com todo o sentimento de saciedade experimentado 
através de Hyde, Jekyll teme perder o status adquirido em todos seus 
anos de renúncia dentro da cultura. Logo, o medo de ser descoberto 

motiva-o a abdicar do prazer adquirido em sua vivência da outra 
personalidade. Originalmente, a renúncia aos impulsos é a 

                                                 
25  FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 
2017[1930], p.129. 

26  FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 
2017[1930], p.145. 
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consequência do medo da autoridade externa; renuncia-se a 
satisfação para não perder o amor dessa autoridade”27. 

Mesmo renunciando a Hyde por medo das autoridades, Jekyll 
desenvolve um sentimento de culpa. A necessidade ainda pulsante 
de seus impulsos tanáticos fazem emergir Hyde sem qualquer uso 
de substâncias e a perda do controle do próprio corpo conduz o Dr. 

para um grande sentimento de culpa. A consciência moral impede 
Jekyll de deixar Hyde livre, ao mesmo tempo que ele tem medo de 
perder-se para sempre no primitivismo da outra personalidade. Não 
vendo outra opção, Jekyll se suicida na esperança de assim também 
matar Hyde, entregando-se completamente ao impulso de 
destruição ou de morte.  

 
Não é realmente decisivo de alguém matou o pai ou se abriu mão 

do ato; deve-se sentir culpa em ambos os casos, pois o sentimento 
de culpa é a expressão do conflito de ambivalência, da luta eterna 
entre eros e o impulso de destruição de morte28.  

 

Conclusão 
 
A história de Dr. Jekyll e Mr. Hyde contada por Stevenson, 

serve para ilustrar a luta interna travada por todos os seres 
humanos aculturados e vítimas do progressismo da era moderna ao 
qual Benjamin se refere quando trata da tempestade do progresso e 
da barbárie da cultura. Impelidos a seguir o caminho do futuro e 
sufocados pelas imposições culturais, muitos são incapazes de 

desenvolver a ética, ficando apenas no âmbito da cultura. Tal como 
Freud prescreveu delegando à ética a capacidade terapêutica de 
superar os impulsos de agressão mútua presente nos seres 
humanos. Nestas circunstâncias, eliminar-se-ia a culpa, já que esta 

é também produto da cultura.  

                                                 
27  FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 
2017[1930], p. 152.  

28  FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM, 
2017[1930], p.161.  
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Jekyll quis livrar-se da culpa por outros meios, através do uso 
de drogas, e não da ética. Duplicando sua personalidade ele 

conseguiu apenas obter liberdade para saciar as vontades de Hyde 
entregando-se à barbárie. Porém, ele não conseguiu impedir que, 
pressionado pela sociedade, o seu supereu fosse tomado pelo 
sentimento de culpa impondo-a ao eu submetido a ele. Claramente, 

Jekyll não era um bom homem por ter desenvolvido essa qualidade 
através da ética, mas sim um homem respeitável dentro do próprio 
círculo social por reprimir seus impulsos por exigências da cultura 
em que estava inserido.  

 
E agora cabe esperar que o outros dos dois “poderes celestes”, o 
eterno eros, faça um esforço para se impor na luta contra seu 

adversário igualmente imortal. Mas quem sabe prever o sucesso e 
o desfecho?29 

 

A trajetória de Hyde revela as consequências de uma conduta 
sem qualquer sentimento de culpa pela certeza da impunidade. 
Jekyll não suportou viver com o medo da punição da sociedade e 
com a culpa imposta pelo seu supereu. Por não haver intermediação 
ética, Jekyll sucumbiu a própria auto aniquilação. Eis o desfecho da 
luta entre Eros e Thanatos na vida de Dr. Jekyll: em meio a barbárie, 
Thanatos venceu.  
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A presença de uma ausência:  

Passagens e o Mal-estar na cultura 
 

Tiago dos Santos Rodrigues1 
 
 

I 

 
Sempre subsiste uma diferença, ou uma distância, entre o 

indivíduo e o corpo social em que ele se incorpora, ou, mais 
precisamente, em que ele é incorporado, caso contrário, o indivíduo 
de modo nenhum poderia ser tomado também como sujeito, mas 
permaneceria mero espelhamento da totalidade social, essa sim 
autônoma em relação a ele. Contudo, há sem dúvida uma diferença, 
pequena que seja, entre a não identidade do sujeito com o todo social 
e, diferentemente disso, a traição do todo social com relação ao 
sujeito. Assim que se por um lado não é desejável haver a identidade 
absoluta do sujeito com a sociedade, até mesmo porque impossível, 
tampouco é desejável que o sujeito se veja traído pela sociedade a 

quem se confia. Não se deve muito menos pensar que a não-
identidade de ambos decorra necessariamente em traição, como se 
a conjugação perfeita entre um e outro fosse o objetivo querido. Pelo 
contrário, uma sociedade minimamente saudável é aquela que 
pressupõe e aceita a não adequação de seus membros, ou seja, em 

que a diferença subsiste e é acolhida de partida, e, do mesmo modo, 

                                                 
1  Mestre em filosofia (PUCRS), doutorando em filosofia (PUCRS), Contato: 

tiagorodrigues1492@gmail.com. 
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um sujeito minimamente saudável é aquele que sabe desta distância 
entre ele e a totalidade em que se encontra, ou seja, aquele que não 

aderiu acriticamente ao dado do factual. O problema se põe quando 
uma sociedade ignora a “limitação” que lhe é inerente – a não 
identidade absoluta com seus membros – e força a perfeita 
adequação de cada um de seus membros a si mesma2. O problema, 

evidente está, é que a pretensão dessa adequação não pode se 
realizar senão através da violência. Nosso propósito é mostrar três 
leituras que diagnosticam essa violência, são elas: a de Walter 
Benjamin, Sigmund Freud, e Franz Hinkelammert.  

 
II 

 

Iniciemos com Sigmund Freud, este, em O mal-estar na 
cultura, lida com essa problemática, o descompasso entre a 
realização individual (a felicidade) e a realização do todo social (a 
cultura) e formula o estado da questão resumidamente assim neste 
trecho: 

 
A substituição do poder do indivíduo pelo poder da comunidade é 

o passo cultural decisivo. Sua essência consiste no fato de que os 
membros da comunidade se restringem em suas possibilidades de 

satisfação, enquanto o indivíduo não conhecia tais restrições3. 
[...] 
Não parece que se possa levar o homem, através de algum tipo de 

influência, a transformar a sua natureza na de um cupim; é 
provável que ele sempre defenda sua pretensão à liberdade 
individual contra a vontade da massa. Uma boa parte da luta da 

humanidade se concentra em encontrar um equilíbrio 
conveniente, ou seja, capaz de proporcionar felicidade, entre as 
exigências individuais e as reivindicações culturais das massas, e é 

um dos problemas cruciais da humanidade saber se esse equilíbrio 

                                                 
2 Naturalmente que isso se dá, também, porque haverá os indivíduos que aderem acriticamente ao 

dado factual e o estabelecem aos outros – e que tem o poder de fazê-lo. Esse breve estudo, porém, se 
focará no caso da frustração e não no da aderência.  
3 FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Trad. Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM Editores, 2010. 

p. 98.  
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é alcançável de uma determinada conformação da cultura ou se o 

conflito é irreconciliável4.  
 

Esses são os termos da questão: a felicidade individual por um 
lado, e a realização das aspirações culturais das massas por outro. 
Haveria, para Freud, uma oposição originária entre as duas. É 
importante termos presente o que o pai da psicanálise também 

entende aqui por cultura, define ele: “Acrescentamos que cultura é 
um processo a serviço de eros 5 , que deseja reunir indivíduos 
isolados, depois famílias, então tribos, povos e nações em uma 
grande unidade, a humanidade”6. A oposição, pois, entre o indivíduo 
e a cultura, se daria porque no estado antes da cultura o indivíduo 
estaria livre para colmar a bel prazer a todos os seus impulsos, ele 
não conheceria nesse estado qualquer restrição que lhe censurasse 

ou que fizesse oposição à busca de suas satisfações. A única oposição 
que ele encontraria seria a de um indivíduo mais forte que ele 
próprio e que disputasse com ele um objeto de satisfação (sexual, 
por exemplo). Deste modo, ainda que livre, o indivíduo viveria num 
estado de permanente insegurança. Aqui residiria o papel da 
cultura, um papel violento ao indivíduo (mas que, em princípio, não 
lhe tiraria a vida como no estando anterior) ao lhe restringir a 
satisfação dos impulsos em favor de sua segurança. Obviamente que 
a cultura não pode menosprezar a aspiração individual de cada um 
de seus membros à felicidade plena, por isso que ela agrega como 
um de seus objetivos o atendimento a essa demanda, mas 

atendimento esse que não pode ser contemplado por completo. 
Como diz Freud, não fosse ter que observar essa aspiração de seus 
membros, o trabalho da cultura seria infinitamente mais fácil e 

                                                 
4 Idem. p. 100 
5 Parece podermos ouvir ecos de Hegel aqui: “[...] o único sentimento do todo é o amor, porque pode 

impedir a dispersão da essência (Zerstreuung des Wesens); e, por outro lado, o amor suprime 
(aufhebt) a possibilidade da separação, tanto quanto o amor viva” (HEGEL, G. H. F. Apud. DUSSEL, 

Enrique. Método para uma Filosofia da Libertação: superação analética da dialética hegeliana. Trad. 

Jandir João Zanotelli. São Paulo: Edições Loyola, 1986. p. 74).  
6 FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Trad. Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM Editores, 2010. 

p. 142.  
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traria maiores progressos – no sentido, é claro, de reunir a todos 
como uma única família.  

Para Freud, o passo cultural decisivo, como exposto mais 
acima, foi a troca da autoridade de um só indivíduo sobre todos os 
outros pela autoridade da comunidade. Isso se deu no assassinato 
do pai primitivo no conluio dos irmãos (seus filhos) contra a sua 

dominação. A cultura, portanto, nasce como substituição de um 
paradigma de autoridade por outro, e pelo pacto de não retornar a 
realizar o assassinato do pai, pois, este ato gerou nos filhos a culpa 
pelo assassinato. O sentimento de culpa é proveniente do amor que 
os irmãos sentiam pelo pai assassinado, amor que também era 
acompanhado do ódio que os moveu a cometer o parricídio. O 
sentimento de culpa, dirá Freud, reside nessa ambivalência 

sentimental, desse amor e ódio que existem concomitantemente na 
humanidade.  

 
[...] pois o sentimento de culpa é a expressão do conflito de 

ambivalência, da luta entre eros e o impulso de destruição ou de 
morte. Esse conflito é atiçado tão logo seja colocada ao indivíduo a 
tarefa da convivência; enquanto essa comunidade apenas conhece 

a forma da família, tal conflito tem de se expressar no complexo de 
Édipo, instituir a consciência moral e produzir o primeiro 

sentimento de culpa. Quando se tenta uma ampliação dessa 
comunidade, o mesmo conflito prossegue em formas que são 
dependentes do passado, se intensifica e tem como consequência 

mais um aumento do sentimento de culpa7.  
 

Mas a humanidade, dispersa por entre as nações, não tem a 
clareza real da situação, as pessoas não veem a contradição que se 
dá entre elas e a cultura, tal como o neurótico que não percebe o seu 
próprio sentimento de culpa e o sente simplesmente como uma 

espécie de angústia ou mal-estar opressivo.  
 
Por isso, é perfeitamente imaginável que a consciência de culpa 
gerada pela cultura também não seja reconhecida como tal, que 

                                                 
7 Ibidem. p. 161.  
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permaneça em sua maior parte inconsciente ou apareça como um 

mal-estar, uma insatisfação, para os quais se busca outras 
motivações8.  
 

O que logramos com Freud aqui é o seguinte: a oposição entre 
o indivíduo e a cultura se dá porque esta última está intrinsecamente 
associada a uma consciência de culpa proveniente de uma 
ambivalência e luta no sujeito entre, digamos aqui, uma pulsão de 
vida e uma pulsão de morte. Ademais, o trabalho da cultura, por sua 
própria natureza de retraimento da satisfação dos impulsos do 
sujeito, não dá conta de atender posteriormente e plenamente esses 
impulsos, exigindo do sujeito que ele os substitua por satisfações 
mais modestas, mas que, igual, não o colmam satisfatoriamente. A 
essas satisfações não atendias pela cultura e das quais o indivíduo 

não renuncia mesmo fazendo o trabalho da cultura, podem ser 
entendidas como o desejo de felicidade que é frustrado. O ser 
humano na cultura é frustrado em suas aspirações à felicidade.  

 
III 

 
Passemos agora a considerar o texto de Franz Hinkelammert, 

Sobre la reconstitución del pensamiento crítico. Esse texto tem como 

objetivo principal uma reconstituição do pensamento crítico naquilo 
que tradicionalmente se chama de materialismo histórico. Esse 
objetivo atenderá, para Hinkelammert, a uma reconstituição da 
crítica à economia política, já não analisando a economia política 

“clássica”, que fora analisada por Marx e que era a sua economia 
política atual, mas a nossa economia política contemporânea, a que 
chamamos de neoliberal. Pois bem, no tocante então ao 
materialismo histórico, Hinkelammert contesta a leitura habitual de 
privilegiar o esquema mais do que conhecido de superestrutura e 
infraestrutura (ou estrutura de base, como ele o chama em seu 
texto). Segundo esse esquema, apresentado na introdução ao texto 

                                                 
8 Ibidem. p. 167. 
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marxiano, Contribuição à crítica da economia política, a 
infraestrutura (sendo esta a economia, as relações econômicas na 

sociedade) determinaria a superestrutura (o nível ideológico: o 
direito, a política, a arte, a filosofia, a religião). Haveria, portanto, 
uma determinação dos aspectos ideológicos pelas condições 
materiais. Três são as observações feitas por Hinkelammert: a) se 

observa que o termo que Marx usa em seu texto é bedingen que 
significa condicionar e não, como sói ocorrer nas interpretações, 
determinar – não há, portanto, uma teoria da causação nesse 
esquema; b) Marx não faz mais uso desse esquema em sua obra 
ulterior; c) Marx faz uso sim de outra teoria, a teoria do espelho. 
Essa teoria do espelho, ou do reflexo, de que Hinkelammert fala, está 
presente justamente na obra madura9 de Marx, O capital. Leiamos 

o texto em questão:  
 
As mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado e trocar-

se umas pelas outras. Temos, portanto, de nos voltar para seus 
guardiões, os possuidores de mercadorias. Elas são coisas e, por 
isso, não podem impor resistência ao homem. Se não se mostram 

solícitas, ele pode recorrer à violência; em outras palavras, pode 
tomá-las à força. Para relacionar essas coisas umas com as outras 
como mercadorias, seus guardiões têm de estabelecer relações uns 

com os outros como pessoas cuja vontade reside nessas coisas e 
que agir de modo tal que um só pode se apropriar da mercadoria 

alheia e alienar a sua própria mercadoria em concordância com a 
vontade do outro, portanto, por meio de um ato de vontade 
comum a ambos. Eles têm, portanto, de se reconhecer 

mutuamente como proprietários privados. Essa relação jurídica, 
cuja forma é o contrato, seja ela legalmente desenvolvida ou 
não, é uma relação volitiva, na qual se reflete a relação 

                                                 
9 Importante fazermos a seguinte nota: Hinkelammert não é adepto (como nós também não o somos) 

da interpretação althusseriana de que haveria um corte epistemológico entre o “jovem” Marx e o Marx 
“maduro”, o primeiro ainda devedor de um certo humanismo liberal, e o segundo assumindo e 

inaugurando a teoria “científica”, ao mesmo tempo em que abandonaria o seu humanismo anterior - 

outro objetivo do texto de Hinkelammert é precisamente mostrar que não houve tal ruptura, portanto, 
o “madura” que utilizamos não se refere ao hipotético corte epistemológico no pensamento marxiano, 

mas tão somente à fase do pensamento do filósofo. Como a matéria excede as nossas pretensões neste 

texto, não a traremos presente.  
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econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou volitiva é dado 

pela própria relação econômica. Aqui, as pessoas existem umas 
para as outras apenas como representantes da mercadoria e, por 
conseguinte, como possuidoras de mercadorias10. 

 

O trecho que destacamos é o cerne da questão, nele, assim 
como em todo o resto da passagem, não se fala de superestrutura ou 
em estrutura de base, não se fala sequer em condicionamento de um 
pelo outro, quanto mais de determinação. Fala-se, isso sim, de um 
reflexo. As relações jurídicas refletem as relações econômicas, ou 
seja, a realidade da vida vivida (a economia) dá o conteúdo material 
às relações jurídicas (o aspecto formal). No entanto, como as 
relações jurídicas são o espelho das relações econômicas, elas as 
espelham ao revés, tal como num espelho, sendo assim, vemos as 

relações econômicas não diretamente, mas espelhadas. Como se 

trata de um jogo de espelhos, assim como as relações jurídicas 
refletem as relações econômicas, a recíproca também é verdadeira, 
as relações econômicas refletem as relações jurídicas, pois as 
relações econômicas são o que são porque os possuidores dos 
objetos fazem morar suas vontades nos objetos e se veem 
mutuamente como possuidores de ditos objetos na forma final do 
contrato. Mas os objetos, em que as pessoas fizeram morar suas 
vontades, que as tomam então por propriedade e as colocam no 
mercado como mercadorias, refletem nos seres humanos somente a 
sua forma (fantasmagórica) de mercadorias e não como simples 
objetos que são. As mercadorias se apresentam como autônomas 

com relação à produção humana, como se fossem, por natureza, 
mercadorias. As pessoas, reconhecendo-se mutuamente como 
possuidores de mercadorias, como proprietárias, se relacionaram a 
partir desse quadro dado, e se relacionaram como proprietárias de 
mercadorias. As pessoas não se veem mais como pessoas, se veem 

                                                 
10 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 

2013. p. 159 [destaque nosso].  
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como a empiria imediata lhes apresenta, ou seja, como proprietárias 
de mercadorias.  

 

¡Aparecen como lo que son! La realidad aparece en la empiria 
inmediata como lo que es. Se ha establecido un círculo. Lo que 
aparece como lo que es, es él mismo, un reflejo hecho objetivo en 

la mercancía. Resulta, que la relación jurídica coincide con la 
realidad, porque la realidad refleja objetivamente esta misma 

relación jurídica. Interpretar esta realidad como realidad última, 
resultará necesariamente en la confirmación de su supuesto 
constituyente: el reconocimiento mutuo de las personas como 

propietarios. Se trata de um quid pro quo, un círculo vicioso. La 
realidad confirma las relaciones jurídicas precisamente porque las 
refleja objetivamente y realmente11. 

 

Porém, se essas relações se apresentam como o que são, como 

relações materiais entre pessoas e relações sociais entre as coisas, 
segundo a famosa formulação de Marx, elas também denunciam 
aquilo que não apresentam, aquilo que não são, aquilo que não 
aparece nesse espelho e jogo de reflexos:   

 

Pero en cuanto las personas se reconocen como propietarios, no se 
reconocen como sujetos en cuanto que sujetos de necesidades 
(como relaciones directamente sociales de las personas en sus 

trabajos). Al aparecer las relaciones sociales como lo que son, son 
“relaciones materiales (sachliche! e.d. con carácter de cosas) 

entre personas y relaciones sociales entre cosas”. 
Pero no aparece, cuando las relaciones sociales aparecen como lo 
que son, lo que estas relaciones sociales no son, es decir “relaciones 

directamente sociales de las personas en sus trabajos”. Lo que esta 
realidad no es, es una ausencia presente, una ausencia que grita y 
que cada uno de los participantes en el mercado vive12. 

 

Com isso, Hinkelammert denuncia, a partir de Karl Marx, a 
ausência de relações diretas entre as pessoas, ou, para dizermos em 

                                                 
11 HINKELAMMERT, Franz. Sobre la reconstitución del pensamiento crítico. In. Revista Polis, vol. 7, 
nº21, 2008. p. 376. 
12 Ibidem. p. 376. 
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linguagem levinasiana, a ausência radical do face a face. As pessoas 
se veem sempre, como se fosse a forma natural e primeira de 

relação, mediadas pela sociedade do contrato capitalista onde toda e 
qualquer relação é relação monetizada, mesmo as relações 
familiares 13 . A sociedade de mercado se torna autônoma de sua 
criação e reflete aos humanos somente aquilo que é (mas não o que 

foi: seu início e produção), e a mente humana acolhe o reflexo 
porque ele realmente é confirmado na sociedade, mas não entende 
que vê na realidade o que anteriormente o próprio ser humano 
havia introduzido nela. Porém, se os seres humanos se reconhecem 
como proprietários, reconhecem aquilo que veem efetivamente e, 
também, por negação, reconhecem aquilo que não veem nesse 
espelho – que são sujeitos de necessidades, sujeitos antes dos 

contratos, antes da posse e da propriedade. É desde esta realidade 
não realizada no real factual, que se faz a crítica a toda a moral 
efetiva e possível. Ao contrário de Marx, para Hinkelammert, 
“relações diretamente sociais das pessoas em seus trabalhos” trata-
se de um horizonte impossível a ser alcançado, e por isso ele o define 
como transcendental, porque impossível de ser efetivamente 
realizado, mas nem por isso descartável; esse ponto transcendental 
é o “impossível” que move o possível, é a dimensão ética desde onde 
se constroem as morais e se as critica.  

De Hinkelammert logramos o seguinte: primeiramente, que 
não há, na concepção do materialismo histórico propugnado por 
Marx, a menos em sentido forte, uma relação causal entre os fatos 

históricos e, portanto, no correr da história. Não é que o ponto A 
deverá levar necessariamente ao ponto B, e que o ponto D provenha 
necessariamente do ponto C. Em segundo lugar, que sendo a ordem 
capitalista uma realidade apresentada ao revés, ela denuncia aquilo 

que ela mesma não é, atesta por negação a realidade que os seres 
humanos gostariam de ver presente, há, então, uma ausência feita 

                                                 
13 “A burguesia rasgou o véu de emoção e de sentimentalidade das relações familiares e reduziu-as a 
mera relação monetária”. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Trad. 

Sueli Tomazini Barros Cassal. Porto Alegre: L&PM Editores, 2001. p. 28. 
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presente não porque seja inexistente – o que faria com que qualquer 
outra realidade se fizesse presente por ausência em qualquer outra 

realidade que fosse a realidade efetiva –, mas presente por que é 
negada, isto é, a ordem capitalista se afirma não por si mesma, mas 
sobre uma negação, e fazendo isso, traz o ausente negado à 
presença.  

 
IV 

 
Dirijamo-nos agora a Walter Benjamin. Tomaremos de 

Benjamin as suas Passagens, que mais propriamente não se trata de 
uma obra completa, mas um projeto de obra, de um “edifício com 
duas plantas de construção”14. Michael Löwy, na sua análise das 

Passagens15, comenta de início que Benjamim realiza o seu trabalho 
deixando de lado alguns tópicos clássicos do materialismo histórico, 
tal como ele era entendido, entre estes ele cita “a determinação da 
superestrutura pela infraestrutura econômica” . E, de fato, o próprio 
Benjamin faz menção a isso: 

 
Marx expõe a relação causal entre economia e cultura. O que conta 

aqui é a relação expressiva. Não se trata de apresentar a gênese 
econômica da cultura, e sim a expressão da economia na cultura. 

Em outras palavras, trata-se da tentativa de apreender um 
processo econômico como fenômeno primevo perceptível, do qual 
se originam todas as manifestações de vida das passagens (e, 

igualmente, do século XIX)16.  
 

                                                 
14 TIEDERMANN, Rolf. Introdução à edição alemã. In. BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron 
(alemão), Cleonice Paes Barreto Mourão (francês). Willi Bolle (org.). Belo Horizonte: Editora UFMG; 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. p. 16.  
15  Cf. LÖWY, Michael. A cidade: lugar estratégico do enfrentamento das classes. In. Centelhas: 

marxismo e revolução no século XXI. Michael Löwy, Daniel Bensaid, José Corrêa Leite (org.). Trad. 
Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2017.  p. 103-118.  

16   BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron (alemão), Cleonice Paes Barreto Mourão (francês). 
Willi Bolle (org.). Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 

2009. p. 502 (N 1a, 6). 
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Já vimos com Hinkelammert que não há tal teoria da causação 
em Marx, o que ao final mostra que Benjamin mesmo contra o Marx 

“de sua época”, havia entendido o próprio Marx. Já Rolf 
Tiedermann, o editor alemão da obra, identifica nesse trecho de 
Benjamin um de seus objetivos, também ligado a um problema do 
materialismo histórico:  

 
Um problema central do materialismo histórico a ser finalmente 
considerado: será que a compreensão marxista da história tem que 

ser necessariamente adquirida ao preço da visibilidade 
[Anschaulichkeit] da história? Ou: de que maneira seria possível 
conciliar uma plena visibilidade com a aplicação do método 

marxista. A primeira etapa seria a de retomar na história o 
princípio de montagem. Portanto, edificar as grandes construções 
a partir de elementos mínimos, confeccionados com agudeza e 

precisão. Ou seja, a de descobrir na análise do pequeno momento 
singular o cristal do acontecimento total17.  

 

Em vista disso que Benjamin privilegiará na sua descrição do 
século XIX, a partir de sua “capital” Paris, não exatamente os 
grandes eventos do século, mas o material bruto do qual ele foi feito, 
os seus momento singulares. Como colecionador que era, Benjamin 
recolherá os pequenos objetos atirados fora pela historiografia, pois 
já não tinham mais para essa “valor de troca”. Interessará a 
Benjamin a mudança de uso de certos materiais e tecnologias, como 
o ferro, a fotografia, a iluminação, e o surgimento de alguns 
costumes, como os passeios nas passagens parisienses, e 

personagens, como o flâneur. Seu “pensamento se envolvera com o 
concreto, com o particular, tentando arrancar-lhe seu segredo de 
imediato, sem qualquer mediação da teoria. Tal entrega ao objeto 
singular é de maneira geral a característica desse pensamento”18. 

Nosso autor lida com o objeto singular como se fosse uma mônada 

                                                 
17 Ibidem. p. 503 [N 2, 6].  
18 TIEDERMANN, Rolf. Introdução à edição alemã. In. BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron 
(alemão), Cleonice Paes Barreto Mourão (francês). Willi Bolle (org.). Belo Horizonte: Editora UFMG; 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. p. 16. 
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em que se pode ler refletida o todo de sua época; a isso ele chamava 
também de constelação. O objeto se apresenta constelacionalmente, 

quer dizer, nunca é matéria isolada, autossuficiente e 
autoexplicativa. No objeto residem os signos de sua produção e 
surgimento que fazem sinal a outros objetos, a outras constelações. 
A tarefa benjaminiana, nesse sentido, pode-se dizer que é conceber 

uma constelação de constelações.  
Como dito anteriormente, Benjamin tinha em vistas um 

desenvolvimento do materialismo histórico, concepção essa que ele 
julgava possuir o mesmo equívoco do positivismo histórico; em 
ambos Benjamin diagnosticava a crença no mito do progresso – 
fundamentalmente, esse mito sustenta que a história corre para 
frente em movimento ascendente, “progredindo”, e que esse influxo 

dos acontecimentos históricos não é possível de ser detido. O 
problema óbvio de tal concepção é que ela justifica (muito 
especialmente no sentido de “legitimação”) todo o processo 
histórico, inclusive suas injustiças, violências e barbáries, os trilhos 
sob os quais esse influxo corre, e condena as tentativas de detê-lo; 
explicita Benjamin:  

 
O conceito de progresso deve ser fundamentado na ideia de 

catástrofe. Que “as coisas continuam assim” – eis a catástrofe. Ela 
não consiste naquilo que está por acontecer em cada situação, e 

sim naquilo que é dado em cada situação. Assim Strindberg afirma 
(em Rumo a Damasco?): o inferno não é aquilo que nos aguarda, 
e sim esta vida aqui19.  

 

 Nesse sentido, o positivismo histórico, de corte liberal, dirá 
que o capitalismo e a sociedade burguesa são “o fim da história”; já 
o materialismo histórico dirá que o capitalismo, por produzir em si 
mesmo as contradições que lhe fazem oposição, está fadado à ruína 
por sua própria natureza, e que o comunismo, consequentemente, 

                                                 
19 BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron (alemão), Cleonice Paes Barreto Mourão (francês). 
Willi Bolle (org.). Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 

2009. p. 515 (N 9ª, 1).  
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seria um resultado quase que natural do devir histórico. Walter 
Benjamin se oporá às duas formulações do mito do progresso, e a 

qualquer outra que se apresente. Passagens será, por isso, uma obra 
que se propõe a mostrar os momentos em que a história foi 
“suspendida” – em que foi posta em questão pelos restos que o seu 
pretenso fluxo contínuo gostaria de olvidar. Nas Passagens, 

Benjamin parece ter grande predileção por um caso em especial, 
pelas revoltas com barricadas que foram durante muito tempo um 
dos principais instrumentos de luta da classe trabalhadora e do povo 
empobrecido, principalmente na Paris do século XIX.  

 
A barricada é sinônimo de levante popular, frequentemente 
derrotado, e de interrupção revolucionária do curso habitual das 

coisas, inscrita na memória popular, na história da cidade, de suas 
ruas e ruelas. Ilustra a utilização, pelos dominados, da geografia 

urbana em sua materialidade: a estreiteza das ruas, a altura das 
casas, a pavimentação das vias. Para os insurrectos, é também um 
momento mágico, uma iluminação profana, que apresenta ao 

opressor, “entre relâmpagos vermelhos”, a face de Medusa da 
revolta e que brilha, como diz o poema do blanquista Tridon, “no 
relâmpago e no motim”20.  

 

Mas na barricada não está somente a interrupção do curso 
habitual das coisas, concomitante a ela está também a irrupção do 
tempo-agora, como o chama Benjamin. A irrupção do tempo-agora 
é o “fazer explodir o continuum da história” 21 , porque, para 
Benjamin, a “história é objeto de uma construção cujo lugar não é o 

tempo hegemônico e vazio, mas um tempo saturado de tempo-

                                                 
20 LÖWY, Michael. A cidade: lugar estratégico do enfrentamento das classes. In. Centelhas: marxismo 

e revolução no século XXI. Michael Löwy, Daniel Bensaid, José Corrêa Leite (org.). Trad. Mariana 

Echalar. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 105. 
21 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e 

política: ensaios sobre literatura e história da cultura (obras escolhidas vol. 1). Trad. Sérgio Paulo 

Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 230 (tese 15).  
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agora 22 ” 23 . As barricadas significavam para os insurrectos a 
interrupção do tempo da exploração e a irrupção do um outro tempo, 

de um tempo onde o ideal da fraternidade apregoado na Revolução 
Francesa realmente fosse válido universalmente e não somente 
burguesamente. Assim como a Revolução Francesa se via como uma 
nova Roma, conforme conta Benjamin em sua tese 14 sobre o 

conceito da história, também os acomunados da Comuna de Paris 
viam a Comuna como uma nova Revolução Francesa24. O tempo-
agora é a tempo da redenção do povo que jazia escravo e que se 
liberta para inaugurar o tempo que seus sonhos sonharam, o sonho 
de uma sociedade sem classes: “No sonho em que diante dos olhos 
de cada época surge em imagens a época seguinte, esta aparece 
associada a elementos da história primeva, ou seja, de uma 

sociedade sem classes”25. O tempo-agora é o testemunho dos restos 
da história que não se curvaram ao vento do progresso. Que haja 
momentos na história em que a própria história seja suspensa, como 
que, tomando-se a perspectiva do mito do progresso, paralisada no 
tempo por uma imagem estranha à que estava sendo construída, é 
a demonstração de que o mito do progresso que se queira como 
natural e determinista, não esteja, em realidade, inscrito na lógica 
da humanidade, ao menos não de toda a humanidade, que há um 
resto que escapa ao determinismo histórico.  

O que logramos com Benjamim é o seguinte: o determinismo 
histórico, especialmente representado pelo mito do progresso, 

                                                 
22 A tradução diz “mas um tempo saturado de ‘agoras’”; no original encontramos: “[...] sondern die 
von Jetztzeit erfullte bildet”. Optamos por sermos mais fiéis à construção original uma vez que Jetztzeit 

(tempo-agora) se trata de uma categoria e não de um advérbio de tempo qualquer. Jetztzeit é a 

tradução literal para o termo grego paulino hò nû kairós, frequente na Carta aos Romanos – Cf. 
DUSSEL, Enrique. Pablo de Tarso en la filosofia política y otros ensayos. Ediciones Paulinas: Ciudad 

de México, 2012. p. 56.  
23 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e 

política: ensaios sobre literatura e história da cultura (obras escolhidas vol. 1). Trad. Sérgio Paulo 
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 229 (tese 14) 
24 BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron (alemão), Cleonice Paes Barreto Mourão (francês). 

Willi Bolle (org.). Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2009. p. 65.  
25 Ibidem. p. 41.  
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encontra momentos em que é falseado, em que o que “deveria” 
ocorrer não ocorre. Essa quebra do suposto determinismo histórico 

é encontrada, especialmente, na resistência das classes exploradas, 
resistência efetivada na recusa dessas classes de serem soterradas 
pelo vendaval do progresso, na recusa de serem resto, de serem um 
elemento qualquer esquecido e sem memória.  

 
V 

 
Para finalizar nossa exposição, conjuguemos esses e outros 

traços dos autores que nos acompanharam. Freud, no início do seu 
livro, fala de processos primitivos que podem permanecer 
paralelamente a desenvolvimentos posteriores, ele, naturalmente, 

se refere ao aparelho psíquico e tem em conta o suposto “sentimento 
oceânico” que seria a base do sentimento religioso26. Esses processos 
primitivos serão para ele os traumas causados pelo parricídio 
primevo e a ambivalência dos sentimentos com relação ao pai 
assassinado. Para nós, contrariamente, esses “processos 
primitivos”, ou essa “memória soterrada”, será a convivência 
fraterna da humanidade, convivência fraterna interrompida não 
pelo assassinato do pai primitivo, por um parricídio, mas pelo 
assassinato do irmão inocente, ou seja, um fratricídio. Quando os 
sublevados das barricadas formam uma “comuna”, quando os 
sertanejos e escravos da Balaiada expulsam os portugueses e 
extinguem a Guarda Nacional, não é a expressão de uma vontade 

por recompor uma ordem em que tomaria lugar novamente a 
autoridade antes destituída. É, como diz Hinkelammert, o desejo de 
reconstituir as relações direitas dos seres humanos entre si, de 
poderem se ver, e serem tratados, como seres viventes com 

necessidades, e não como peças de uma fábrica ou animais numa 
fazenda. O que o ser humano conserva primordialmente, apesar de 

                                                 
26 Cf. FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Trad. Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM Editores, 

2010. p. 48.  
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todos os processos e desenvolvimentos, é, já o dissemos, a memória 
de uma sociedade sem classes, uma sociedade sem dominação e em 

que possam agir livremente e em associação uns com os outros sem 
constrangimentos e coações econômicas e políticas – e é justamente 
isso o que o ser humano não experimenta na sua atual sociedade. 
Uma sociedade sem classes é o que está presente por ausência na 

história da cultura. “La presencia de uma ausência, lo que no es, pero 
que está presente, eso es la llave”27. 

Se há um mal-estar na cultura, se há um desconforto de cada 
ser humano para com a sociedade em que vive, é porque nessa 
sociedade os seres humanos não se encontram em relações diretas 
de uns para com os outros, porque a sociedade, ao invés de 
aproximá-los, os afasta em largas avenidas, em boulevards. Ainda 

que não concordemos com a hipótese parricida do início da cultura 
de Freud, ela assim mesmo nos oferece um elemento que julgamos 
verdadeiro. Os irmãos que se levantaram contra o despotismo do 
pai primitivo, se levantaram em favor de uma sociedade de relações 
mais fraternas e direitas, em favor de uma sociedade de iguais em 
que não reinasse a força do mais forte (seja a física de ontem, seja a 
político-econômica e militar de hoje), mas reinasse a razão da 
comunidade simetricamente reunida para decidir a sua vida e 
destino. É nisso que o ser humano se vê traído em seu mal-estar. 
Ele, assim como os outros e outras, não é partícipe das decisões que 
conduzem a sua vida e a vida da comunidade. Freud concordará que 
o mal-estar na cultura seja produzido por essa aspiração por 

liberdade não satisfeita e mesmo subtraída, no entanto, a liberdade 
da qual ele fala, julgamos nós, deve algo ao atomismo liberal. O ser 
humano, pelo contrário, é um ser gregário, não há liberdade 
humana que não seja liberdade da coletividade humana, por isso 

que, defendemos, a liberdade a qual cada ser humano anseia, não é 
o poder fazer o que se quer (ainda que, obviamente, haja um boa 

                                                 
27 HINKELAMMERT, Franz. Sobre la reconstrución del pensamiento crítico. In. Revista Polis, vol. 7, 

nº21, 2008. p. 379.  
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medida disso), mas a liberdade de poder estar com os outros e, ainda 
mais, de ser-para-o-outro. Mas caso a hipótese do parricídio fosse 

verdadeira, ainda podemos argumentar que cada pessoa ainda se vê 
na mesma situação dos irmãos primitivos antes de perpetrado o 
parricídio, se vê dominada e subjugada perante um poder mais forte 
que o seu, pois, levando adiante a hipótese, outro irmão tomou o 

lugar do pai autoritário. Hoje esse poder autoritário carrega por 
nome: o capital. Sob o capital, o determinismo econômico comanda 
a vida do sujeito.  

Não será por acaso que Benjamim nas Passagens tenha se 
debruçado sobre os usos do ferro, o nascimento das ferrovias, o 
surgimento do engenheiro, e que Max Weber tenha descrito o 
capitalismo como uma “jaula de aço” (stahlhartes Gehäuse28). Tanto 

na interpretação de Weber quanto na leitura de Benjamim, percebe-
se a desconfiança de que a ordem capitalista promove um 
enrijecimento das relações sociais. Isso é manifesto na 
haussmannização de que fala Benjamin. A Paris de Haussmann era 
uma cidade bem delineada, planejada, simétrica, mas fria, como o 
aço com a qual fora construída. O cidadão parisiense, nos diz 
Benjamin, já não se reconhecia na cidade, pois agora esta cidade fora 
forjada contra a sua expressão, contra a sua pessoa, já não 
propiciando o encontro, como era nas antigas vielas e becos, mas a 
distância da frieza burguesa que se acautela do contato que 
considera desnecessário e improdutivo. Há que se empreender o que 
Ricoeur, de modo bastante benjaminiano expressou certa vez:  

 

Da mesma maneira, seria preciso poder levar até as imagens 
estáveis, até os sonhos permanentes que constituem o fundo 
cultural de um povo e que alimentam suas apreciações 

espontâneas e suas reações menos elaboradas face às situações 
atravessadas; imagens e símbolos constituem aquilo que se 

                                                 
28 A tradução mais literal seria: “habitáculo duro como aço”, porém mantemos a expressão jaula de 

aço por já estar consagrada.  
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poderia chamar o sonho em estado de vigília de um grupo 

histórico29. 
 

Freud se questiona se a oposição entre o indivíduo e a 
sociedade possa ser resolvida a contento algum dia30. Hinkelammert 
crê que não seja, uma sociedade sem classes, sem qualquer forma 
de dominação e onde o ser humano veja a si e aos outros como 

irmãos, de modo pleno, para ele é impossível empiricamente31, mas 
é o impossível que move o possível das ações a serem dadas em sua 
direção, isto é, para ele esse impossível serve com um postulado da 
razão para a ação político-econômica – é um indicador, como uma 
bússola: nunca se atinge o sul, mas o sul sempre está ali para indicar 
a direção. Já quanto a Benjamin, cremos que ele tampouco creria 
que essa meta pudesse ser atingida, pois certamente se 

transformaria em uma nova atualização do mito do progresso. De 
nossa parte, concordamos com Benjamin e Hinkelammert, e com a 
posição teórica deste último. Isso significa que a caída do capitalismo 
não será (e não deverá ser) o fim de todos os males nem um “fim da 
história”, como uma versão à esquerda do fukuyamanismo. Mas 
significará isso que os tempo-agora que irrompem na história não 
possuem sentido, uma vez que sempre e outra vez ele parecerá ser 
derrotado? Não será esse o caso. Será o caso de pensar que, por 
paradoxal que seja, a não-solução é a melhor solução, de que o sem-
fim seja melhor que qualquer fim, de que o “in” de in-definição (do 
tempo, da história) seja o conteúdo infinito, conteúdo maior que o 

continente, que possibilita que o ser humano seja sempre de novo e 
outra vez, mais humano do que a própria ideia de humanidade que 
tem e que possa vir a ter.  

 

                                                 
29 RICOEUR, Paul. História e Verdade. Trad. F. A. Ribeiro. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense: 
1968. p. 287.  
30 Cf. FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Trad. Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM Editores, 

2010. p. 100.  
31 Cf. HINKELAMMERT, Franz. Sobre la reconstrución del pensamiento crítico. In. Revista Polis, vol. 

7, nº21, 2008. p. 387. 
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Walter Benjamin e o Martírio: 

Trauerspiel1 
 

Elizabeth Stewart2 

Manuela Sampaio de Mattos3(Tradutora) 
 
 

A origem opera como ruptura e como destruição nas Teses 
sobre o Conceito de História, em repetidas referências de Benjamin 
ao ato histórico de dinamitar um pedaço de experiência para fora do 
mortífero continuum do tempo vazio da história, cujo mal-estar 
repressivo e inanidade depressiva são combinados com horror 
unicamente pela ameaça que provocam: de um atentado fascista de 
fazer a história e a política “inteiras” ao estetizá-las e ao trazê-las 
finalmente às suas apoteoses na guerra. Uma postura alternativa à 

anomia, em um período que se prepara para o domínio por decreto 

                                                 
1 Este texto é a tradução do primeiro capítulo do livro de Elizabeth Stewart, intitulado Catrastrophe 

and survival. Walter Benjamin and Psychoanalysis (New York/London: Continuum, 2010). A 
presente tradução foi gentilmente autorizada pela autora. As notas que provêm do texto original 

estão numeradas em sequência e aparecem no rodapé do texto. Já as notas da tradução, aparecerão 

sempre sob a forma do asterisco, e as traduções do alemão aparecerão entre colchetes. Outras 

interferências pontuais também serão apresentadas em colchetes. Desde já cabe salientar que o 
termo Trauerspiel será mantido em alemão, conforme preferiu a autora no original. É importante 

também ressaltar que a tradução feita por João Barrento para o português, publicada recentemente 

no Brasil, optou por traduzir Trauerspiel por drama trágico (cf. BENJAMIN, Walter. Origem do 
drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013). Há também 

outra tradução importante no Brasil, de Sérgio Paulo Rouanet, de acordo com a qual o termo 

Trauerspiel foi traduzido por drama barroco. (cf. BENJAMIN, W. Origem do drama barroco alemão. 
Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1984). 
2 Professora Associada da Universidade Yeshiva, NY. 
3 Psicanalista e doutoranda em Filosofia PPGFIL/PUCRS. manuelasmattos@gmail.com 
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de exceção, está em sujeitar as próprias narrativas tradicionais  à 
anomia e à dissolução a fim de resgatar suas ideias singulares, suas 

imagens, trabalhos e pensamentos, os quais estão todos sendo 
ameaçados com obliteração. A cesura no tempo vazio do 
historicismo traz a possibilidade de mudança4 e um modo diferente 
de se relacionar com objetos – um modo não-grandioso, não-

onipotente. Descobrir a “origem” é um “ato” consequente.  
A apresentação, no Trauerspiel, da linguagem humana e do 

conhecimento como caídos, e do homem como “criatura” entre suas 
estruturas ontológicas e sociais 5  em ruínas, é um tal “ato”. Até 
mesmo sua própria emergência como um gênero é “original” neste 
sentido: o Trauerspiel deve muito de sua origem à sua ruptura e à 
sua diferença em relação à tragédia. O livro Trauerspiel demonstra 

amplamente que a tragédia já não é mais possível por razões 
históricas. Ao mesmo tempo, a tragédia e o Trauerspiel são ambos 
entsprungen (emergentes) da origem da história humana, de modo 
similar à imagem de Benjamin para a ruptura entre linguagem pura 
(divina) e humana. O Trauerspiel retorna àquela origem da queda, 
derrubando assim a principal ideia histórica da tragédia, que 
também é sua mentira: a onipotência do indivíduo. A exposição de 
Benjamin da relação histórica entre a tragédia grega com o 
Trauerspiel do século XVII mostra como a análise literária deste 
último pode funcionar como uma secreta genealogia da 
modernidade, ao desligar o sujeito moderno do indivíduo clássico.  

 

1 De Herói a Santo: A cena da Psicanálise no Trauerspiel 
 
A tragédia grega, na interpretação de Benjamin, narra e 

metaforiza o nascimento do indivíduo na história ocidental. Na 

modernidade, o Trauerspiel desvia da tragédia. Os sintomas 

                                                 
4 Hanssen (1995) explica a noção de origem de Benjamin pela via de sua teoria da tradução e da 
traduzibilidade: a tradução combina a restauração com a diferença e com o inacabável intratável 
(qualquer tradução poderá ser traduzida). 

5 Conferir também Pensky (2001). 



Elizabeth Stewart | 213 
 

primários deste desvio são as mudanças patológicas que tomam 
lugar na linguagem do Trauerspiel. A linguagem tornou-se cada vez 

mais vazia ao longo do curso da história e a tragédia clássica não 
poderia contar tal história. Assim, Benjamim vê o deslocamento do 
Trauerspiel em relação à tragédia como um evento histórico 
necessário. A tragédia ajudou a trazer à vida uma linguagem 

humana apropriada para a emergência do clássico indivíduo, que 
organizou comunidades de indivíduos que desafiam o destino e o 
mito, então gerando o início de uma verdadeira história humana. 
Esta é fundamentalmente uma narrativa kantiana, uma história de 
amadurecimento: Mündigkeit [maturidade]. Ironicamente, este 
momento original da tragédia foi retratado então como o silêncio do 
herói, o qual ele opôs ao destino. Porém, o gênero da tragédia 

marcou, através do autossacrifício do herói, o estabelecimento de 
uma comunidade regida pela lei humana. A tragédia é edípica em 
todos os sentidos; para iniciar, ela estabelece o Édipo no herói 
trágico que, como filho, emancipa a si e a seus irmãos do destino 
parental (e divino). Benjamin sugere que o Trauerspiel barroco não 
é, com a decrescente estabilidade da estrutura patriarcal, governado 
por um Édipo linguístico6, muito embora não compreendendo a si 
mesmo e não reconhecendo seu próprio estado pós-edípico, ela 
tenha apelado em seu próprio nome para a autoridade de 
Aristóteles. Extrapolando a leitura de Benjamin sobre o estado 
moderno no Trauerspiel, pode-se dizer que a modernidade e o 
modernismo também não são mais governados por um Édipo 

linguístico. Os vestígios da linguagem “original” o desfazem, tal 
como o som no Trauerspiel, vestígios que provocam extrema 
ansiedade e até mesmo ameaçam uma completa ruptura da 
linguagem. Esses vestígios explosivos, situados na origem do 

gênero, perturbam a ordem simbólica da tragédia caracterizada pelo 
autossacrifício individual do herói masculino, pelo bem de uma 

                                                 
6 Este é um contexto no qual a referência de Hanssen (2000) ao reino “das mães” e suas invocações 
de Bachofen é muito útil. 
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comunidade regida pela lei patriarcal. A análise de Benjamin semeia 
em seu leitor a sugestão de que o Trauerspiel sinaliza o final da 

solução da tragédia clássica, pois a ordem edípica não pode mais 
conter o deslocamento gerado pelo fim do estado teocrático, a 
desagregação das estruturas tradicionais de significado, a 
emergência de um “mundo vazio”, e uma inundação pela 

materialidade contingente. O Cristianismo introduziu nas 
narrativas individuais e coletivas o corpo em sofrimento, a criatura 
sofrentre, e tais narrativas permanecem parcialmente ativas no 
Barroco; com o fim do estado teocrático, contudo, a experiência da 
corporeidade e da materialidade tiveram ou que encontrar novos 
contentores simbólicos, ou que achar refúgio em outro lugar. 

No entendimento de Benjamin (tal como em Nietzsche) o fim 

da tragédia é sinalizado por Sócrates, pela ironia socrática e pela 
paródia de Sócrates do autossacrifício do herói trágico. Na verdade, 
diz Benjamin, a morte de Sócrates marca o início do drama do 
mártir7*. Sócrates tem uma morte sacrificial, mas enquanto o herói 
trágico dotou sua comunidade com a palavra que quebrou o feitiço 
do mito silenciosamente, Sócrates conversa, subvertendo assim a 
linguagem trágica. Ao passo que o herói trágico teve, enquanto foi 
possível, as formalizações de unidades de lugar (o tribunal), de 
tempo (a sessão do tribunal) e da ação (os processos), assim 
estabelecendo uma ordem humana simbólica, no drama do mártir a 
palavra perde a estatura genealógica e estabilizadora. Ela é 
descentrada e suplantada por emaranhados caóticos de intriga, 

violência e sofrimento que afogam qualquer poder estabilizador que 
a palavra jamais teria tido aí. A linguagem se torna crescentemente 
contaminada, e até inundada, por elementos reais, não simbólicos, 
tanto que o drama poderia até  ser representado em pantomima, diz 

                                                 
7 BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2013. p. 121. *A tradutora optou por utilizar a tradução realizada por João Barrento, com o 
intuito de preservar maior fidedignidade das citações feitas pela autora em relação o original escrito 

por Benjamin, e assim também facilitar a compreensão do texto ao evitar uma tradução de segunda 
mão. 
 

 



Elizabeth Stewart | 215 
 

Benjamin8. Extrema loquacidade não aponta para um aumento de 
estabilidade, razão e individualidade, mas para o seu desvendar. 

O drama do mártir substitui o santo pelo herói trágico9. Com 
o nascimento do Cristianismo, a tragédia decresce, e no drama do 
mártir, o drama da história cristã, o que na tragédia tinha sido ação 
trágica e morte trágica se torna um “ato de ostentação repetível10”. 

Aqui nós vemos os trabalhos históricos da “origem”: “restauração” 
com a sua necessária concomitante – transformação. 

No Trauerspiel as noções cristãs de sacrifício, sofrimento e 
paixão combinam com os sintomas da secularização: com as 
dissociações, com o vazio, com a abjeção e com a melancolia, as quais 
já me referi. O Trauerspiel, ingenuamente pensando em si como 
restaurador da tragédia, na verdade a perverte e a desloca: em vez 

de um julgamento terminar em uma decisão e sentenciar, como 
acontece na tragédia, o Trauerspiel apresenta tribunais onde 
nenhuma decisão pode ser feita porque todos e tudo estão 
igualmente caídos, igualmente culpados, igualmente condenados a 
um túmulo oco. No lugar da ação decisiva, edípica, que caracteriza a 
tragédia, aqui nós temos principalmente esquemas caóticos, 
maquinações e negociações. O tribunal não é o local estabilizador 
que foi na tragédia. A lei está em desordem. A história, como 
[Samuel] Weber aponta, que antes foi envolvida em um esquema 
divino coerente, foi, inclusive no contexto cristão, secularizada como 
natureza, e é agora “uma coleção de detalhes, sem possibilidade de 
jamais formar um todo 11 ”. Uma atitude teatral autoconsciente 

permeia as peças em todos os níveis, enquanto o gênero tenta, sem 

                                                 
8 BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2013. p. 121.  

9 BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2013. p. 120-121. 

10  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 122. 

11 WEBER, Samuel. Genealogy of Modernity: History, Myth and Allegory in Benjamin’s Origin oft he 
German Mourning Play. MLN 106, no. 3: 465-500. 1991. p. 490. 
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sucesso, recuperar a estabilidade da tragédia, tornando o próprio 
gênero do Trauerspiel trágico e patético 12 . Esta teatralidade 

psicologicamente motivada semeia as sementes para o 
florescimento do modo alegórico no Barroco. É assim que se deve 
pensar a alegoria tanto como desesperada quanto como lúdica. 

Weber coloca ênfase em como o Trauserspiel “repete, 

restaura e ao mesmo tempo desloca 13 ” a tragédia. De qualquer 
forma, enquanto ele continua a discutir a representação [depiction] 
e a apresentação de Benjamin das figuras do alegorista e do 
intriguista como indicadores do caminho para a diferença do 
Trauerspiel e, talvez, sua potencial utilidade política na luta contra a 
lei mítica, eu entendo que poderia ser frutífero neste ponto 
considerar melhor o que acontece no espaço do próprio ato de 

deslocamento do Trauerspiel. Em seu desvio – restauração 
combinada com incompletude e diferença – longe da tragédia, o 
Trauerspiel adentra um espaço de anomia: as figuras tradicionais e 
suas contenções simbólicas arrombam e fazem vazar algo. Este 
vazamento se origina nas cenas de sofrimento e martírio.  

Que tipo de vazamento é este? O melhor jeito de colocar a 
questão neste ponto seria dizendo que o Trauerspiel se torna 
neurótico e sintomático, e isso faz vazar uma linguagem liberta, não-
significante e sofrente. Na medida em que a linguagem é constitutiva 
da subjetividade, neste locus do Trauerspiel onde o indivíduo trágico 
em sua unidade e coesão não é mais possível e a transmissão falha, 
a subjetividade sofre um estado de anomia. O sujeito moderno, 

figurado ali no comportamento enlouquecido e no sofrimento do 
tirano-mártir e santo – que é simultaneamente o lugar da origem do 
próprio Trauerspiel – é invadido pelo real no sentido lacaniano. A 
consequência é uma violação irremediável, longe da possibilidade da 

tragédia. O lugar da anomia, do sofrimento, da lamentação e da 
                                                 
12 WEBER, Samuel. Genealogy of Modernity: History, Myth and Allegory in Benjamin’s Origin oft he 
German Mourning Play. MLN 106, no. 3: 465-500. 1991. p. 491. 

13 WEBER, Samuel. Genealogy of Modernity: History, Myth and Allegory in Benjamin’s Origin oft he 
German Mourning Play. MLN 106, no. 3: 465-500. 1991. p. 493.  
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reclamação, vem também para sinalizar um ponto onde o universo 
simbólico é usurpado não apenas pelo real, mas também pelo 

fenômeno primordial, pré-verbal e pré-formado. Isso implica tanto 
a negação quanto a retirada da palavra fundamental da tragédia14; 
isso marca uma anomia linguística e um vácuo conceitual. Seria  
possível colocar a questão mais positivamente: atrás do mártir 

sofredor aparece o som da palavra de Deus, a Ur-linguagem, que 
precede a divisão conceitual e caída de sujeito e objeto. Antes, em 
seu livro sobre Goethe e o Romantismo 15 , Benjamin pode ter 
pensado neste não-lugar nos termos do Ur-fenômeno de Goethe, 
acessível pelo caminho da imersão em um tipo de atenção flutuante 
ao fenômeno da experiência. O martírio é uma dessas formas de 
imersão por ser auto-fragmentário e, através da identificação, 

dissolver o autoconhecimento. O martírio despedaça a clássica 
soberania do eu. Isso conduz a uma linguagem do sofrimento e do 
som: o lamento. Ainda, enquanto parecem se encontrar fora da 
história primitiva e primordial, os estados psicofísicos 
exemplificados pelo martírio do Trauerspiel são de fato históricos 
sob todos os aspectos: eles emergem em momentos particulares de 
crise no íntimo da história humana e, quando lidos corretamente, 
eles oferecem a possibilidade de explodir a história mítica. Nesse 
sentido, as suspensões na comunicação, na transmissibilidade e no 
significado produzido pelo martírio e toda a paisagem do sofrimento 
no Trauerspiel – a espacialização da história, as paisagens 
petrificadas e soberanias, as imagens da decadência e da morte – 

devem conter faíscas de redenção na medida em que, esperando 
contra a esperança, podem interromper a história catastrófica pela 
última vez para quem pode ler estes sintomas corretamente: 
“Origem,” então, significa colocar uma interrupção e explodir as 

                                                 
14 Conferir Fenves (2001) sobre a influência de da noção husserliana da epoché no pensamento de 

Benjamin, o que envolve um tipo de “retirada” radical que entendo operar na anulaçãoo de uma 
constituição – seja esta legal ou psíquica/espiritual.  

15 BENJAMIN, Walter. Goethe’s Elective afinities (1919-22). In Walter Benjamin. Selected Writings. 
Volume 1, ed. Bullock and Jennings, 297-360. 1996. 
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narrativas da história que não mais funcionam, que se tornaram 
petrificadas. Isso significa começar a ler e a escrever, a juntar as 

coisas, novamente e em novas direções fora de um estado de anomia 
ao mesmo tempo que isso também significa, para o leitor do Barroco 
e do Trauesrpiel barroco, tentar restaurar as vidas das primeiras 
coisas. Como Benjamin diz, “Ursprung ist das Ziel” (“Origem é o 

fim”). Nós veremos como Benjamin pode tornar este lugar 
impossível (porque isto é autodesintegrador) da Ursprung como 
parcialmente possível pela figura do alegorista – o leitor e o escritor 
barroco. Mas primeiro nós precisamos voltar para o anverso do 
martírio: a tirania.  

 
2 O Tirano 

 
Em sua experiência da secularização, o Trauerspiel reponde à 

sua época apresentando um mundo que é cheio de coisas, mas vazio 
de significado e de experiência sólida. Makropoulos descreve isso 
como “um limbo do real que foi experienciado como a ausência de 
necessidade e de todas as bases substanciais do real16”: em outras 
palavras, um estado generalizado de anomia. O correlato psíquico 
da anomia seria a dissociação, com sintomas de despersonalização, 
desrealização e amnésia psicogênica (Associação Psiquiátrica 
Americana), caracterizada pela percepção e pela experiência 
fragmentárias. Na experiência dissociada, como no Trauerspiel, 
imagens congeladas e espaciais tomam o lugar da experiência no 

tempo (“o dinamismo do processo temporal é captado e analisado 
numa imagem espacial 17 ”). Este vazio, resultante da 
deontologização18 do mundo secularizado, esta perda de significado 

                                                 
16  MAKROPOULOS, Michael. Modernität als ontologischer Ausnahmezustand? Walter Benjamins 
Theorie der Moderne. München: Fink Verlag, 1989. p. 27. Tradução da autora. 

17 BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2013. p. 91. 

18  MAKROPOULOS, Michael. Modernität als ontologischer Ausnahmezustand? Walter Benjamins 
Theorie der Moderne. München: Fink Verlag, 1989. p. 20. 
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no Barroco, subverte as próprias bases sobre as quais decisões 
poderiam ser tomadas. Daí a indecisão do soberano do  Trauerspiel. 

A energia psíquica não tem nem clara direção e nem objetivo. Além 
disso, um sentido quase persecutório emana das estruturas 
fragmentadas das crescentes configurações naturalizadas do 
Trauerspiel, de modo que, como diz Weber, a “ambiguidade mítica”, 

um sentido forte de destino que a tragédia superou historicamente, 
é reestabelecida no Barroco. Neste sentido, o Barroco desencadeia 
uma ansiedade primária que é então canalizada tanto na forma da 
força que está por trás do poder do tirano, compensando a 
desestabilização psíquica com total dominação – ou seja, em defesa 
sádica – ou como autodestruição do mártir. Em ambos os casos há 
ansiedade19. 

É nas cenas sádicas e persecutórias do Trauerspiel que 
emergem similaridades com os dramas infantis agressivos e 
persecutórios de Melanie Klein (ver capítulos 4, 5 e 6). Ataques, 
tentativas de dominação e autodestrutividade parecem ser as 
escolhas por identificação e por ação com as quais o Barroco é 
confrontado: daí a figura-combinante de Benjamin do “tirano 
mártir”. Em geral, o Trauerspiel barroco do norte tende para a 
“solução” “abjeta” do martírio (o que em última instância não é uma 
solução sustentável), enquanto o drama da Contrarreforma do sul 
escolhe a solução do tirano e do desfecho.  

O tirano é aquele, diz Benjamin, cujo encargo é evitar o estado 
de exceção (desta forma praticamente citando Schmitt: “A função do 

tirano é a restauração da ordem na situação de exceção: uma 
ditadura cuja utopia será sempre a de colocar as leis férreas da 
natureza no lugar do instável acontecer histórico [entendido pelo 
Barroco como caído, humanidade culpada]20”). Calderón e “o drama 

                                                 
19 WEBER, Samuel. Genealogy of Modernity: History, Myth and Allegory in Benjamin’s Origin oft he 
German Mourning Play. MLN 106, no. 3: 465-500. 1991. p. 496. 

20  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2013. p. 70. A frase entre colchetes é da autora, intervindo na tradução usada por 
ela neste texto.  
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da Espanha” escolhe esta solução, e através de seu livro Benjamin 
associa isso à reação política da Contrarreforma e do Absolutismo 

secular.  
Inicialmente, esta solução tomou a rota de resolver o 

problema da anomia e do “acontecer histórico” à “escala reduzida e 
lúdica de uma corte secularizada para a qual se passou o poder 

salvífico21”: 
 
A stretta do terceiro ato, com sua integração indireta da 
transcendência, como que através de espelhos, de cristais ou de um 

teatro de marionetes, assegura ao drama de Calderón uma saída 
que é superior aos desfechos do drama trágico alemão. Aquele não 
pode esconder a sua aspiração a atingir e tocar o cerne da própria 

existência. Se, apesar disso, o drama profano tem de parar no 
limite da transcendência, ele procura assegurar-se dela por 

desvios, de forma lúdica22.  
 

Por “superior”, Benjamin quer dizer que este gênero conclui, 
decide, resolve, enquanto a peça alemã não o faz. A palavra 
“garantia” alude à crise-de-sentido do Barroco na medida em que a 
época está se debatendo na esteira da perda das garantias 
transcendentais. Enquanto a solução do “lúdico” pode não parecer 
particularmente tirânica, a própria forma da marionete sugere 

tirania: a história e as vidas humanas são reduzidas a um 
manipulável teatro de fantoches e sujeitas ao controle total.  

A ideia do tirano que deve evitar o estado de exceção repete a 
Souveränitätslehre [teoria da soberania] de Carl Schmitt que, como 

uma teologia política determinada a superar o estado de exceção 
ocasionada pela crise na soberania, substitui o teocrático com uma 
soberania “decisionista”. A análise de Benjamin da teoria política 
barroca, como ele indiretamente alude neste texto, segue a 

                                                 
21  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 78. 

22  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 78. 
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Souveränitätslehre de Schmitt até um ponto crucial: por todo o seu 
livro Benjamin seguiu o desdobramento da afirmação de Schmitt de 

que “todos os conceitos significantes da teoria moderna do estado 
são conceitos teológicos secularizados 23 ”. Schmitt, “o jurista da 
Coroa do Terceiro Reich 24 ”, teoriza um “soberano” que deve 
construir e mistificar em algo transcendental uma “decisão” que 

suspende a ordem legal por um período de tempo indefinido para 
substitui-la por uma nova. Além disso, a decisão do soberano é para 
suspender a lei da contingência, com o objetivo de abolir a 
subordinação da soberania à contingência no mundo moderno. Mas, 
como Benjamin mostra ao longo de sua análise, o soberano no 
Trauerspiel é uma figuração extrema do sujeito moderno da 
contingência e, no entanto, apresenta uma contradição massiva se 

ele for aquele de quem se espera que tome a decisão soberana. Na 
verdade, Makropoulos aponta que a contingência em si cresce 
exponencialmente, pois o processo de tomada de decisão que tenta 
subjugar a contingência é em si mesmo contingente e produz mais 
contingência 25 . O tirano-mártir no Trauerspiel alemão, diz 
Benjamin, sofre de uma indecisão fugidia. Enquanto o signo deste 
que evitaria ou decidiria pelo estado de exceção é a coroa, no 
Trauerspiel esta coroa escorrega, e o “instável acontecer histórico26”, 
ou seja, a contingência, assume o comando e, assim, o tirano é 
subitamente inundado no martírio. Em outras palavras, o livro do 
Trauerspiel de Benjamin desconstrói a teoria de Schmitt: “A posição 
sublime do imperador, por um lado, e a ignominiosa impotência do 

seu agir, por outro, deixam, no fundo, em aberto se se trata de um 

                                                 
23  SCHMITT, Carl. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Chicago: 
University of Chicago Press, 2005. p. 36. 

24  STIRK, Peter. Carl Schmitt, Crown Jurist of the Third Reich: On Preemptive War, Military 
Occupation, and World Empire. UK: Edwin Mellen Press, 2005. 

25  MAKROPOULOS, Michael. Modernität als ontologischer Ausnahmezustand? Walter Benjamins 
Theorie der Moderne. München: Fink Verlag, 1989. p. 39. 

26  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 70. 
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drama de tirano ou de mártir ... Nestes dramas é a estrutura que põe 
fora de questão aqueles esquemas preconcebidos quanto ao assunto 

... em cada drama de tirano se esconde um elemento da tragédia de 
mártires 27 ”. Traços associados ao martírio, então, aparecem no 
drama da tirania: fragmentação, dissociação, e contingência opaca. 

A linguagem também sofre na medida que perde seus poderes 

comunicativos no Barroco. Desarticulações de pensamento e 
linguagem encontram sua resposta e “solução” na “restauração” do 
drama fechado de destino e de culpa de Calderón e da 
Contrarreforma, onde poder, autoridade e estabilidade são 
reestabelecidos pelos desfechos e interrupções que se encontram no 
outro extremo das interrupções fragmentárias do mártir. O destino 
nestes dramas de reação não é o que paira sobre todos na forma da 

ambiguidade, como é no Trauerspiel, mas é bastante incorporado e 
controlado pelo rei: 

 
Nas peças do autor espanhol [Calderón], o destino desenvolve-se 

como o espírito elementar da história, e é lógico que só o rei, o 
grande restaurador da ordem perturbada da Criação, possa aplaca-
lo. Os pólos do mundo calderoniano são os do destino astral e da 

majestade soberana28.  
 

O Trauerspiel alemão, por outro lado, é profundamente 
imerso na abjeção (cristã) do martírio, que age corrosivamente nas 
leis de ferro do destino. Benjamin parece sugerir que existem 
aspectos positivos na imersão do mártir em sua própria indecisão 

partida, sua identificação com o criatural, sua paixão. Especialmente 
à luz da filosofia da linguagem de Benjamin, que verei abaixo, há um 
sentido de que, por meio do que Weber chama “deslocamento”, o 
enredamento passional com o criatural e com os objetos do mundo 
através e na linguagem poderia ser acompanhado pela emergência 

                                                 
27  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 69.  

28  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 134. 
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de uma nova e redentora relação com a linguagem e com os objetos. 
Esta relação redentora emerge paradoxalmente junto com a abjeção 

psicofísica do mártir. Perda e sofrimento vêm a ser apreciados e a 
linguagem vem a luxuriar em seus sons e sentimentos29 ao invés de 
ser usada, como foi a tragédia, primeiramente por suas 
propriedades construtoras-de-comunidade e por sua modernidade, 

sua instrumentalidade.  
 

3 Em Direção a um Novo Sujeito: Através da Melancolia ... 
 
O movimento mais benjaminiano (ou seja, paradoxalmente 

reparatório) entre todos no livro do Trauerspiel  ocorre quando se 
torna possível para a abjeção do mártir, este sintoma, se 

transformar em forma alegórica. Há mais alegoria do que 
manipulação mecânica – e sádica – da linguagem e de produções 
onipotentes de significado. O excesso do mártir não se torna 
necessariamente útil para a produção montada-pela-intenção 
[intention-ridden] do alegorista, mas elas desempenham um papel 
na recuperação parcial da origem em um trabalho de arte, um 
gênero ou um sujeito no modo da autorreconstrução. Apesar de sua 
inércia, a melancolia barroca constitui o primeiro passo em uma 
reconstrução do sujeito.  

A contemplação barroca das ruínas da história e do eu é dita, 
por Benjamin, ser “apaixonada”, e uma libertação dos “ enredos 
satânicos da história”, ainda que também possa conduzir ao 

“abismo” da melancolia e, em “casos sérios”, à “insanidade 

                                                 
29 Na ruptura da linguagem enquanto comunicação, como acontece no Trauerspiel, inicialmente estão 
presentes tanto a “fixidez contemplativa” quanto “a desvitalização dos afetos … [que] pode levar a que 

a distância em relação ao mundo exterior se transforme em alienação em relação ao próprio corpo”, o 

que, não obstante, também possui efeitos antitéticos: “a partir do momento em que se interpretou este 
sintoma de despersonalização como um grau avançado de tristeza, a ideia que se fazia desse estado 

patológico em que as coisas mais insignificantes aparecem como chaves de uma sabedoria enigmática, 

porque nos falta a relação natural e criativa com elas, entrou num contexto incomparavelmente 
fecundo”. BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 145-146. 
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violenta30”. Inicialmente, o tirano mártir melancólico contempla a 
astrologia, em particular as influências de Saturno, 

 

‘como planeta supremo, o mais afastado da vida quotidiana, é 
responsável por aquela funda contemplação que leva a alma a 
desviar a atenção das coisas exteriores para o interior, fazendo-a 

subir cada vez mais alto e finalmente lhe concede o saber supremo 
e dons proféticos31’. 

 

Quero sugerir que a análise de Benjamin desta figura 
complexa da melancolia barroca contém um elemento positivo 
crucial, que é necessário para a construção do sujeito moderno32. 
Benjamin associa as contemplações melancólicas barrocas com a 
“extremitas”, com o “inquietante”, e com a “demência extática33”. O 
melancólico “obedece a uma lei das profundezas; a ela chega-se a 

partir do afundamento, na vida, das coisas criaturais, a voz da 
revelação é-lhe desconhecida. Tudo o que é saturnino remete para 
as profundezas da Terra34”. Neste sentido, ele fica vinculado a “uma 
lealdade desesperada ao criatural35”.  

Ele também se torna exotérico em seu uso da linguagem e em 
seu pensamento. Com a imersão no criatural e uma interrupção na 
linguagem intencional e significativa vem uma nova relação com a 

                                                 
30  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 147. 

31 GIEHLOW, Carl apud BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. p. 155. 

32 Em “Agesilaus Santander” (1933g/1999), um texto esotérico sobre Ursprung, lembrança, memória, 

e exílio em um momento de perigo (Agosto 1933), Benjamin se identifica muito com esta melancolia 

barroca e com Saturno. Scholem (1983) confirma a significância desta conexão quando ele afirma 
resolver o nome-anagrama: “Agesilaus Santander” é uma transformação de “Angelus Satanas”, desta 
forma relacionado com as fascinações abismais do Barroco. 

33  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 156. 

34  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 159. 

35 ANDRE, Chris. Aphrodite’s Children: Hopeless Love, Historiography, and Benjamin’s Dialectical 
Image. SubStance 27, no. 1, 85, 155. 1998. 
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linguagem no geral. Ela se torna “originária”, alcançando o paraíso 
restaurador e capaz de compreender apenas fragmentos. Mas 

mesmo que ela apreenda o paraíso restaurador, a concepção 
teológica da linguagem de Benjamin permanece, como Winfred 
Menninghaus coloca, “weltimanent”: imanente ao mundo – 
histórico, não transcendental 36 . Menninghaus afirma que a 

linguagem originária de Benjamin retorna não a Deus, mas ao 
“abismo 37 ” na linguagem, para a “ruptura” de Weber. Este é o 
significado de “origem” e de “messiânico” em Benjamin: “capaz de 
mudança”, transformador. É um “abismo” lacaniano, como veremos 
em detalhes no próximo capítulo, uma aproximação com o real que 
segura o que caiu para fora das estruturas simbólicas e que retorna 
estranhamente. As condições históricas do século XVII, aqui 

incorporadas no Trauerspiel, então levantam certas repressões 
condicionadas historicamente. Esta compreensão da verdade do 
ainda-não simbolizado é o que a “atenção ao criatural” 
benjaminiana significa. É o que constitui a principal ligação entre o 
pensamento de Benjamin com a psicanálise.  

Para entender melhor as repercussões psicológicas da crise na 
linguagem e do significado no Barroco, assim como os detalhes da 
experimentação barroca com a subjetividade, agora me volto para o 
ensaio de Benjamin de 1916, “Sobre a Linguagem em Geral e sobre 
a Linguagem do Homem38*”. Eu olharei para ele com algum detalhe 
no que diz respeito às ideias de Benjamin quanto ao “abismo” na 
linguagem, ressoante na teoria lacaniana, pois são fundamentais 

para o seu prognóstico da subjetividade pós-catastrófica.  
 

                                                 
36 MENNINGHAUS, Winfried. Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 
Verlag, 1980. p. 196. 

37 MENNINGHAUS, Winfried. Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 
Verlag, 1980. p. 199. 

38* Para as citações de Benjamin feitas pela autora, pelos mesmos motivos referidos na nota 4, será 

utilizada a tradução de Susana Kampff Lages, intitulada Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem 

do Homem, publicada no conjunto da obra: BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem (1915-
1921). Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2011. 
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4 ... Para a Linguagem “Pura”, Humana e Incarnada em 
Benjamin e a Psicanálise 

 
A linguagem, para Benjamin, é constitutiva da realidade 

enquanto tal. O mundo é linguagem e vice-versa, embora para 
Benjamin a saúde da linguagem mude ao longo da história. Essas 

mudanças incorrem variando graus do que Benjamin chama de 
“culpa”, e o homem barroco de Benjamin parece carregar uma carga 
pesada dessa culpa. O ensaio de 1916, “Sobre a Linguagem em Geral 
e sobre a Linguagem do Homem” ajuda a explicar porque: a 
linguagem da intenção e do julgamento na linguagem humana se 
tornou cada vez mais enredada, alienou os humanos (que são sua 
linguagem) da linguagem dos nomes e da nomeação, dádiva de Deus 

para os humanos. O poder humano de nomear reside na proximidade 
mais estreita com a própria Palavra criadora de Deus. A linguagem do 
julgamento é uma linguagem pervertida pelo fetiche do bom e do mau 
e por outras falsas dicotomias. A linguagem dirigida pela intenção, 
transformada pelos seus usuários em uma marionete, 

 
expulsa os primeiros homens do paraíso; eles mesmos a incitaram, 

em conformidade com uma lei eterna segundo a qual essa palavra 
que julga pune seu próprio despertar como a única, a mais 

profunda culpa – e é isso que ela espera. No pecado original, em 
que a pureza eterna do nome foi lesada, ergueu-se a pureza mais 
severa da palavra judicante39. 

 

A culpa – o Barroco multiplicou-a exponencialmente e 
emblematizou-a na figura do alegorista – é pelo fato de a linguagem 
dos nomes ter falhado progressivamente e por ter se transformado 
catastroficamente em meios e em um amontoado de “meros 

                                                 
39 BENJAMIN, W. Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem 1916.  In BENJAMIN, 
W. Escritos sobre mito e linguagem 1915-1921. Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2011. 
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signos40”. A linguagem se tornou simplesmente uma paródia da 
palavra divina41. Os processos e o caráter do pensamento, também, 

se tornaram pervertidos pelos atributos dicotômicos, instrumentais 
e críticos ao longo da história. No Barroco, e depois novamente no 
início do Séc. XX, estes desenvolvimentos assumem forma extrema. 
Por um lado, eles ameaçam se desenvolver em suas mais extremas 

formas – ou seja, linguagem vazia e experiência vazia – tão 
facilmente seduzidas por promessas ilusórias de conclusão e 
eternidade; por outro lado, conduzidos aos seus extremos, eles 
também têm o potencial de virar para o seu oposto do mesmo modo 
que, de acordo com Freud, a civilização, dirigida para as suas alturas 
mais altas se abre para a barbárie42. Benjamin abre a possibilidade 
de que a linguagem superegóica, a qual ele descreve – crítica, 

dicotômica, divisora –, pode explodir em uma linguagem que por 
sua vez explode as rígidas dicotomias do julgamento. Mas o que é a 
“linguagem do nome” original? Em termos mais amplos, a 
linguagem em geral, não apenas a linguagem verbal, é e adota a 
comunicabilidade enquanto tal, estabelecimento básico da relação: 
“‘Toda a linguagem comunica-se a si mesma’. A linguagem desta 
lâmpada, por exemplo, não comunica a lâmpada, ... mas a lâmpada-
na-comunicação, a lâmpada-na-expressão43”.  

A linguagem, para Benjamin, sempre invadiu os objetos e os 
anima. Este traço conduz para o que Benjamin denomina como “a 
magia da linguagem”, seu imediatismo, no sentido de que ela abre 
conexões e relações entre todas as entidades existentes, incluindo as 

                                                 
40 BENJAMIN, W. Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem 1916.  In BENJAMIN, 

W. Escritos sobre mito e linguagem 1915-1921. Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2011. p. 68. 

41 BENJAMIN, W. Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem 1916.  In BENJAMIN, 
W. Escritos sobre mito e linguagem 1915-1921. Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2011. p. 67. 

42 FREUD, Sigmund. Civilization and Its Discontents (1920). W.W. Norton&Co. 1961. 

43 BENJAMIN, W. Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem 1916.  In BENJAMIN, 
W. Escritos sobre mito e linguagem 1915-1921. Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2011. p. 53. 
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entidades humanas. A linguagem coloca tudo o que existe em 
relação44. Que a linguagem se comunica, significa que cada sujeito 

(lâmpada, sujeito humano, animal) se comunica com outro sujeito, 
como oposto ao sujeito comunicando algo sobre um objeto inerte e 
não endereçado. Todas as entidades, mesmo que indiretamente, 
sempre se encontram em um certo grau de proximidade com a 

revelação – a palavra plena de Deus, embora não-encontrável. 
Enquanto esta não pode ser acessada, ela pode ser aproximada, 
ainda que por meio do deslocamento: a tradução fornece esta 
possibilidade (“nomear” a lâmpada – nós veremos o que isso 
significa), como assim o fazem certas formas de contemplação. O 
Surrealismo posteriormente fornecerá caminhos de “iluminação 
profana”, formas de revelação profana por meio do alcance do 

inconsciente através da linguagem. Todas estas atividades são casos 
de alcance da Ursprung. Neste sentido, a linguagem é o mais original 
de todos os fenômenos, apesar de ela não “ser” origem. A linguagem 
particular do homem – e isto é o que o separa – é verbal, conectada 
de um modo mais próximo ao mundo criativo de Deus. O homem 
foi dotado por Deus com a linguagem e com a habilidade – e com a 
tarefa – de nomear outras coisas. Esta nomeação constitui o 
conhecimento (Erkenntnis) e também a arte, assim como também 
constitui a relação humana com o mundo material 45 . Nomear 
permite ao homem comunicar a si mesmo, em oposição à comunicar 
simplesmente sobre alguma outra coisa. A quem ou o quê? A 
resposta de Benjamin a esta questão neste ensaio é, claramente: 

Deus. Mas o ensaio também nos conta que a nomeação original se 
deu no paraíso, o qual perdemos e substituímos com o julgamento 
e com o conhecimento instrumental.  

                                                 
44 BENJAMIN, W. Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem 1916.  In BENJAMIN, 

W. Escritos sobre mito e linguagem 1915-1921. Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2011. p. 54. 

45 BENJAMIN, W. Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem 1916.  In BENJAMIN, 

W. Escritos sobre mito e linguagem 1915-1921. Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2011. p. 64.  
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A nomeação original já aconteceu, então nomear em sentido 
pleno não é mais disponível para nós. O que nomear implicava? O 

que é que podemos tentar, ainda que incompletamente e por alguma 
forma de deslocamento, para restaurar e repetir quando nomeamos, 
para retornar às suas “origens”? A resposta reside na peculiaridade 
do nome: é uma concatenação de sons que pode significar algo, mas 

isso não está disponível para se tornar meio de comunicação. Nomes 
são monádicos. Eles se encontram sozinhos, inteiros e 
simultaneamente fragmentados. Nomes são originais:  

 
No âmbito da linguagem, o nome possui somente esse sentido e essa 
significação, de um nível incomparavelmente alto: ser a essência 

mais íntima da própria língua. O nome é aquilo através do qual nada 
mais se comunica, e em que a própria língua se comunica a si 
mesma, e de modo absoluto. No nome, a essência espiritual que se 

comunica é a língua. Somente onde a essência espiritual em sua 
comunicação for a própria língua em sua absoluta totalidade, 

somente ali estará o nome e lá estará o nome somente.46  
 

O som (constitutivo do nome) parece indicar uma espécie de 
respeito por toda a criação em um endereçamento ao Outro: 

 

Às coisas é negado o puro princípio formal da linguagem que é o 
som. Elas só podem se comunicar umas com as outras por uma 

comunidade mais ou menos material. Essa comunidade é imediata 
e infinita como a de toda a comunicação linguística; ela é mágica 
(pois também há uma magia da matéria). O que é incomparável 

na linguagem humana é que sua comunidade mágica com as coisas 
é imaterial e puramente espiritual, e disso o símbolo é o som. A 
Bíblia exprime esse fato simbólico quando diz que Deus insuflou 

no homem o sopro: que é, ao mesmo tempo, vida e espírito e 
linguagem47. 

                                                 
46 BENJAMIN, W. Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem 1916.  In BENJAMIN, 

W. Escritos sobre mito e linguagem 1915-1921. Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2011. p. 56.  

47 BENJAMIN, W. Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem 1916.  In BENJAMIN, 

W. Escritos sobre mito e linguagem 1915-1921. Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2011. p. 60. 
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O som é, assim, o que o homem pode dar à natureza muda 

para inclui-la na “respiração de Deus”, relação mental. Mas o som, 
apesar do que Benjamim diz aqui, também tende para o material, a 
voz, em particular o lamento. Através do som , a linguagem humana 
se enreda também com a “comunidade material” das coisas. A 
imersão no criatural para emprestá-la nosso som e respiração foi a 
tarefa humana original. Desta forma, citando Hamann, Benjamin 
emenda o que recém escreveu:  

 
‘Tudo o que, no princípio, o homem ouviu, viu com os seus olhos 

[...] e tocou com suas mãos, era [...] palavra viva; pois Deus era a 
palavra. Com essa palavra na boca e no coração, a origem da 
linguagem foi tão natural, tão próxima e fácil como uma 

brincadeira de criança... 48’. 
 

Mas a linguagem paradisíaca não é a linguagem histórica.  
É nesta fenda entre linguagem paradisíaca e linguagem 

histórica, onde a linguagem é tanto etérea e estranhamente 
material, que a filosofia da linguagem de Benjamin encontra a teoria 
psicanalítica de forma mais significante. Willy Apollon, por exemplo, 
um clínico e teórico lacaniano, descrevendo o movimento desde uma 
ligação original (real) em direção à simbólica sofrida por um sujeito 
jovem, escreve sobre 

 
a relação do sujeito ... com o significante como aquele que falha em 

simbolizar a verdade do sujeito. Então o trauma, como uma ferida 
de ordem simbólica, não tem outra representação que aquela 
fantasia primária onde o sujeito é expulso da vida animal, 

despojado do jouissance [gozo] das satisfações animais, e oprimido 
nos significantes do Outro. Este exílio e este enfeitiçamento 

constituem o sujeito como violado no lugar do Outro49.  

                                                 
48 Hamann apud BENJAMIN, W. Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem, 1916. 
p. 65. 

49  APOLLON, Willy. The Letter of the Body. In After Lacan: Clinical Practice and the Subject of 
Unconscious. New York: State University of New York Press, 2002. p. 105. 
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Em ambos os casos, este cenário original de exílio do paraíso 

– que Benjamin continua a trazer à tona em sua leitura de Genesis 1 
e 2 – é presente apenas como uma tela para representar a perda 
fundamental que habita a vida humana, cercada apenas por 
misteriosos fragmentos de um significado perdido. Uma brecha – 
uma interrupção e um espaço vazio – vieram à tona onde, em estado 
de plenitude, Deus esteve. Este é totalmente o caso para Benjamin 
no livro do Trauerspiel de 1928.  

Os efeitos desses traços e fragmentos de uma infinidade 
perdida não desaparecem – ainda que sejam usualmente ignorados 
– e, para Benjamin, são a fonte para a renovação possível. Este é o 
lugar do resto. Seu status em termos psicanalíticos é análogo. Eu 
adentrarei em mais detalhes consideráveis no próximo capítulo para 

mostrar os caminhos pelos quais o objeto a de Lacan pode explicar 
as concepções de linguagem concebidas por Benjamin de forma 
mais exotérica e teológica. A linguagem humana, para Benjamin, 
pode apenas ir tão longe quanto “comunicar a si própria” na 
linguagem (o que em si é uma brecha e um “deslocamento”) e para 
um abismo original, os traços da palavra original, como Weber a 
coloca, e não para Deus, como Pizer concebe (a menos que “Deus” 

seja identificado com o salto entre a linguagem humana e a divina). 
O nome, como linguagem-matéria, nas mãos de Benjamin adquire 
o status do objeto a lacaniano, o objeto-parcial imaginário que 
representa o inatingível objeto de desejo. Para a psicanálise e para 

Benjamin, a subjetividade é estruturada por bordas e cortes que são 
linguísticos na origem. Para Benjamin, “Deus”, na modernidade, 
traduz a perda e a ansiedade que se perpetuam através da sensação 
de uma crescente e menos acessível linguagem. Tal compreensão da 
subjetividade é também psicanalítica.  
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5 Linguagem “catastrofizada”  
 

Para a psicanálise, o sujeito homem perspicaz se reconhece 
como sendo estruturado pela perda. De forma similar, no curso da 
história, em particular na modernidade que Benjamin descreve no 
seu livro do Trauerspiel, a natureza (a “comunidade material”), 

quando não é deliberadamente muda em uma espécie de protesto 
contra a crescente capacidade humana falida de nomeá-la de forma 
redentora, alcançou o som, mas este é o som do lamento. No paraíso 
o mutismo da natureza foi “bem-aventurança, apenas de menor 
grau,” mas  

 
agora principia aquela outra mudez a que aludimos ao falar da 
tristeza profunda da natureza. É uma verdade metafísica que toda 

a natureza começaria a se queixar se lhe fosse dada uma língua ... 
Ser nomeado – mesmo quando aquele que nomeia é semelhante 

aos deuses e bem-aventurado – talvez continue sempre a ser um 
presságio de tristeza. Tanto mais por esse nome não provir 
daquela única, bem-aventurada e paradisíaca linguagem dos 

nomes, mas das centenas de línguas humanas nas quais o nome já 
murchou e que, no entanto, segundo a sentença de Deus, 
conhecem as coisas.50 

 

Na modernidade, a linguagem em si sofreu a catástrofe. Esta é 
a situação em que o homem barroco se encontra. O lamento da 
natureza, o sinal da perda, é causado pelo que Benjamin em 1916 
denomina “sobrenomeação” (as “centenas de línguas”), a palavra 

singular que melhor resume a fisionomia do Barroco. No Barroco, 
incitado pela excisão da transcendência, o homem como mártir, 
sofrendo pelo que foi perdido, mergulha na natureza através da 
identificação mimética com os resíduos do mundo criativo divino e 

emprestando a isso uma – ainda que fragmentária – voz. A linguagem 
humana tenta novamente se afundar na “comunidade material” – a 
                                                 
50 BENJAMIN, W. Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem 1916.  In BENJAMIN, 

W. Escritos sobre mito e linguagem 1915-1921. Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2011.  p. 69-71. 
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ruína, vestígio, objeto a de palavra não dita de Deus – com um ato 
“originário”. Este ato abre a possibilidade de desfazer a linguagem do 

julgamento e – em meio ao din das “centenas de línguas” – a 
linguagem de “muito din”, o termo cabalístico para o julgamento. O 
trocadilho é intencional: as centenas de línguas realmente fazem 
muito din e nos separam da relação com os outros. Conforme coloca 

Menninghaus, contemplar uma natureza triste e ruminar sobre o 
abismo da linguagem – o que é tanto perda quanto infinidade ao 
mesmo tempo – é uma maneira desesperada de fazer isso51. 

Menninghaus também sugere que as letras reais, os 
elementos materiais das palavras, os sons, são experienciados por 
este homem irremediavelmente esperançoso como contentoras da 
profundeza dos segredos de Deus, para que a revelação possa 

parecer ser prometida por suas manifestações materiais no âmbito 
da história humana: nos sons e nas letras da linguagem52 . Esta 
esperança é implícita no ensaio de Benjamin sobre a linguagem: que 
o homem se junta cada vez mais “naquilo que as coisas têm em 
comum, em termos de material, em sua comunicação 53 ”. Isto 
também deveria ser entendido psicanaliticamente: as “coisas” são as 
sobras reais, os restos que se encontram fora da inclinação-tirânica 
do Simbólico, os quais, na narrativa de Benjamin, lamentam sua 
própria exclusão. O “homem” de Benjamin pode permanecer fiel à 
criação. Ao reconhecer o criatural e as coisas do mundo material, ele 
encarna e põe em cena a forma inicial do materialismo de Benjamin. 

Esta concepção da relação do homem com a “comunidade 

material” conecta o pensamento de Benjamin ao de Lacan sobre: o 
“pequeno pedaço do real” e a relação entre linguagem e sintoma. O 

                                                 
51 MENNINGHAUS, Winfried. Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 
Verlag, 1980. p. 206. 

52 MENNINGHAUS, Winfried. Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 
Verlag, 1980. p. 211.  

53 BENJAMIN, W. Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem 1916.  In BENJAMIN, 
W. Escritos sobre mito e linguagem 1915-1921. Trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2011. p. 71. 
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silencio lamentoso e a experiência corporal são instâncias da 
dimensão material do significante – o sintoma, precisamente a 

posição do mártir, e o que Willy Apollon chama de “a escrita do 
jouissance [gozo] no sintoma54”. Neste sentido, eu compreendo a 
noção de Benjamin do “criatural” como uma comunicação no e 
através dos significantes materiais, a comunicabilidade mental da 

linguagem humana emaranhada ao mundo material. A “letra”, por 
exemplo, é, nas palavras de Apollon, “qualquer segmento, marca ou 
unidade daquela captura como uma parcela indefinível do corpo; 
uma borda, uma abertura, o contorno de um buraco, um traçado, 
ou até mesmo um gesto ou um olhar como marca referencial ...”. A 
“letra”, a ponte entre o real e o simbólico, sintoma e lei, “implica o 
corpo parcelado sob o ego que o unifica55”. Brincar com isso e 

manipular isso, como veremos, pode se tornar o veículo pelo qual a 
subjetividade pode sobreviver à exposição traumática à emergência 
da “vida nua” na modernidade. Brincar com as letras dos 
significantes não é apenas o meio de criar novos significados, mas 
também sinaliza uma nova relação entre fazer significado e o corpo. 
A letra enquanto tal não significa; mais propriamente, ela contem 
monadicamente a intersecção original da palavra com a matéria, 
palavra e corpo. Desta forma, ela toma uma posição crítica contra a 
linguagem comunicativa. 

Em 1928, Benjamin sugere que no Barroco alemão tal 
linguagem ascende à superfície: a “lírica alemã”, ele escreve, citando 
Harsdörffer, “[teria a missão] de ‘captar esta linguagem da natureza 

por meio de palavras e ritmos’... porque é Deus quem se revela no 
sussurro das florestas ... e no rugir da tempestades56”. Tal linguagem 
fragmentada do som é uma das manifestações do “martírio”, no 

                                                 
54  APOLLON, Willy. The Letter of the Body. In After Lacan: Clinical Practice and the Subject of 
Unconscious. New York: State University of New York Press, 2002.  p. 103. 

55  APOLLON, Willy. The Letter of the Body. In After Lacan: Clinical Practice and the Subject of 
Unconscious. New York: State University of New York Press, 2002.  p. 109. 

56  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013.  p. 221. 
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sentido de que a linguagem já não parece mais estar sob a posse 
soberana do homem. O poder mundano da soberania está 

enfraquecido e se dissolve em “criatural”. Isso abre passagens 
potenciais entre o homem e “comunidade material”: “a língua 
estilhaçada deixou de ser, nos seus fragmentos, mero instrumento 
de comunicação, e, objeto recém-nascido, coloca a sua nova 

dignidade ao lado de deuses, rios, virtudes e figuras da natureza 
semelhantes, todas elas reverberantes de sentidos alegóricos57”. O 
ato de imersão conduz ao criatural, pequenos pedaços do real, e 
descobre tanto a “pura linguagem” quanto o jouissance [gozo]. 

Tais imersões têm ramificações éticas e políticas, mesmo que 
elas permaneçam implícitas no livro do Trauerspiel 58 . Desde a 
perspectiva lacaniana, o objeto a consegue movimentar o desejo 

novamente, e isto é fundamental para a ética da psicanálise. Mas há 
implicações para a história coletiva também. A interpretação de Bolz 
sobre a forma que o tempo se torna espaço no Trauerspiel, um 
correlativo da materialização da linguagem no qual estou focando, é 
que isto ajuda a quem imerge nos fragmentos da história a romper 
com a temporalidade linear e com as narrativas e mitos do 
progresso. O objetivo da historiografia benjaminiana é “den Weltlauf 
zu unterbrechen” [“interromper o curso do mundo59”] e o sono 
profundo da narrativa da história. Isso cria o espaço para “a porta 
estreita pela qual podia penetrar o Messias60”. A redenção, Bolz 
reivindica, tem lugar não na mas pela história, de qualquer modo 

                                                 
57  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013.  p. 225. De um jeito estranho mas sugestivo, estra frase “um objeto recém-

nascido” ressoa o “recém-nascido” presente no ensaio de 1933 de Benjamin “Doutrina das 

semelhanças” e “Sobre a faculdade mimética” que carrega a significação do remanescente de uma 
faculdade mimética – ou seja, como estar imerso nos caminhos pelos quais as várias linguagens, 

verbais e não-verbais, criam algo em comum – que se perdeu, mas da qual o “recém-nascido” nos faz 
recordar. 

58 Ver também Bolz (2002), p. 122.  

59 BOLZ, Norbert. 2002. Heilsversprechen. München: Fink Verlag, 1969. p. 122.  

60 BENJAMIN, W. Teses sobre o conceito de história,1940. In BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e 
política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7 ed. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: 
Brasiliense, 1994.  (Obras Escolhidas; v. 1). 
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ela se origina lá. Um conhecimento diferente encontra-se escondido 
dentro de fragmentos messiânicos potenciais: objetos quebrados, 

petrificados e mudos que podem se abrir para “serem nomeados” e 
assim se tornarem comunicáveis e liberarem energia que possa ser 
colocada em novo uso61. Eu quero enfatizar a natureza dialética dos 
objetos quebrados, petrificados e mudos, os quais são tanto abjetos 

naquilo que foram abusados quanto são estímulo para a 
transformação messiânica. O Barroco se faz especialmente prenhe 
com tais momentos, particularmente porque nele, como Benjamin 
diz, a história se torna material. A imersão na história fragmentada, 
em contraste com a narrativa controlada e sintética do progresso do 
historicismo, tem um valor positivo.  

Destruição e imersão aparecem novamente na relação 

inexoravelmente ambivalente do anjo da história com a história e 
com o paraíso, na Tese IX sobre o conceito de história:  

 
Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma 

cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que 
acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos 
pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os 

fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em 
suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá- las. Essa 

tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele 
vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. 
Essa tempestade é o que chamamos progresso62. 

 

O Anjo é ambivalente em relação ao Paraíso precisamente 

porque retornar para lá por uma linha reta significaria deixar para 
trás as “coisas” esmagadas, a “comunidade material”. Mas a 
“imersão” nas “coisas” carrega uma ameaça consigo: aquela de se 
manter preso na melancolia e na passividade. 

                                                 
61 BOLZ, Norbert. 2002. Heilsversprechen. München: Fink Verlag, 1969. p. 123.  

62  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 226. 
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E aqui há uma questão adicional: Martin Jay chamou a 
atenção para uma nostalgia potencialmente perigosa neste primeiro 

Benjamin, na medida em que ele parece finalmente demandar um 
“respeito” autoritário antes dos “objetos63”. Minha sensação é de que 
Benjamin se sentiu compelido a desarmar precisamente este perigo 
em sua “atenção” para tudo o que existe. Nós podemos ver isso nas 

figuras do enlutado e do alegorista.  
 

6 Luto, Alegoria, Escrita 
 

A. Luto 
 
À medida em que o drama barroco é perigosamente 

emaranhado tanto com a tirania quanto com a melancolia, é verdade 
que algo nisso também gera movimento de tipo redentor. Pode ser 
que o luto tenha o poder de desbloquear a interrupção total – 
incorporada no mártir e “resolvida” tiranicamente pela peça de 
destino da Contrarreforma – e isso diferencia o Trauerspiel do Norte 
do drama da Contrarreforma do sul. Eu argumentei que é a atenção 
para o que é “patológico” – pois contingente, obsessivo e melancólico 
– no Trauerspiel que, de acordo com Benjamin, pode ser usado contra 
a tirania. Contudo, isso também tem perigos associados. O luto é a 
atitude fundamental do alegorista, a figura chave a emergir da 
soberania descarrilhada do significado autoritário que define a 
modernidade. Ele é, acredito, para Benjamin, um mecanismo de 

sobrevivência. Uma tentativa barroca começa idiossicraticamente a 
reaprender a fundo e a replanejar o mundo. Nela o sujeito confronta 
a perda recordando a “realidade” em fragmentos e reconstruindo a si 
mesmo em diálogo constante com os objetos que ele deve finalmente 

renunciar. Artifício e teatralidade são associados ao luto, que 
 

                                                 
63 JAY, Martin. Songs of Experience: Modern American and European Variations on a Universal Theme. 
Berkeley, CA: University of Califorina Press. p. 323. 
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é o estado de alma em que o sentimento reanima o mundo vazio 

apondo-lhe uma máscara, para experimentar um prazer 
enigmático à vista dele ... Se as leis do drama trágico lutuoso se 
encontram no âmago do próprio luto, em parte explícitas, em parte 

implícitas, a sua representação não se destina ao estado afetivo do 
poeta nem ao do público, mas antes a um sentir dissociado do 
sujeito empírico e intimamente ligado à plenitude de um objeto64. 

 

O luto “dissocia” a energia, recém liberada das obsessões 
opressivas da melancolia, que o enlutado usa em seus atos de 
reconstrução. Na medida em que o luto envolve o início do novo 
movimento linguístico, o qual é informado pela perda e pelas 
reconstruções do “mundo” feitas pelo “ego” através de uma 
“máscara” (ou seja, não a “coisa real” perdida), ele é impulsionado 
pelo uso “íntimo” feito dos restos da “plenitude”, o agora 

eternamente fugaz e transcendente aparece em imanência absoluta. 
Este novo “sentimento” parece ocorrer em uma recém aberta 
passagem entre sujeito e objeto.  

 
B. O Alegorista, Lacan e “Redenção” 

 
A figura do alegorista está intimamente amarrada ao luto. 

Benjamin parece sugerir que construir alegorias, representadas pela 
“máscara”, é um ato de luto. Esta atividade diferencia o alegorista-
enlutado do mártir melancólico que permanece preso. A alegoria 
ambienta as coisas para acontecerem novamente, mesmo enquanto 

linguagem ainda exala uma substância que se tornou associada à 
natureza, à matéria, e à corporeidade. O alegorista é o usuário 
autoconsciente moderno da linguagem para Benjamin, o ser 
humano numa encruzilhada, tendo que renegociar sua relação com 
a linguagem e com o mundo material. O alegorista escolhe usar as 
conchas vazias da linguagem que perderam suas garantias 

metafísicas, uma coleção de um sistema-de-signos arbitrário sem se 
                                                 
64  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013.  p. 113-114. 
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amarrar nem na divindade, nem na natureza, e escolhe comprar 
incondicionalmente sua própria natureza de marionete. Ele escolhe 

reaprender a fundo [re-master] o significado e é definido por seu 
artifício. Ele constrói seus próprios significantes mestres os quais, 
entretanto, têm praticamente nenhuma resistência. A modalidade 
da alegoria é temporalidade, evanescência e transitoriedade, 

características que distinguem a alegoria do símbolo totalizante, 
estático e eterno, favorecido pelos modos de pensar totalizantes. 
Esta é a rota que a “soberania” toma na figura do alegorista, que é 
tanto mestre da significação quanto sujeito à sua transitoriedade. A 
alegoria é, neste sentido, também uma manifestação da pulsão de 
morte – daí a identificação de Benjamin da alegoria com a cabeça da 
morte – o que traz o alegorista a uma associação mais próxima 

novamente com o mártir.  
O alegorista aponta, ao menos parcialmente, para uma 

solução não totalitária da subjetividade moderna depois da morte de 
Deus. Primeiro, contudo, uma palavra sobre a figura do Intrigant 
(“intriguista”). Junto com o alegorista, o intriguista é uma “terceira 
figura” que poderia talvez oferecer uma saída ao impasse do tirano-
mártir no contexto político. O intriguista é discutido apenas 
minimamente por Benjamin, mas alguns críticos65 sugerem que ele 
oferece resistência tanto à tirania quanto à passividade do mártir. 
Zimnik vai ao ponto dizendo que, 

 

Como uma forma estética, a alegoria do barroco alemão tem 
implicações políticas, pois ela carrega consigo o potencial de 
conceber uma forma de subjetividade que se distingue ética e 

estruturalmente daquela do tirano, que é chamado à existência 
pela lógica do estado de exceção. É o potencial [escondido nele] 
intriguista que é então capaz de conecta-lo à democracia e à sua 

forma66. 
 

                                                 
65 Ver Samuel Weber (1991) e Nina Zimnik (1997), por exemplo. 

66 ZIMNIK, Nina. Allegorie und Subjektivität in Walter Benjamins Ursprung des deutschen Trauespiels. 
Germanic Review 72, no. 4: 285-302, 1997. p. 299. 
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Embora o texto de Benjamin coloque em prática uma busca 
por uma nova forma de subjetividade eticamente viável, não estou 

segura de que seja o intriguista que ofereça soluções; é verdade que 
suas habilidades políticas pragmáticas formam um florete para o 
tirano-mártir, mas mesmo assim elas teriam que ser modificadas de 
alguma forma e combinadas com algo mais. O intriguista é o 

“organizador do enredo [do Trauerspiel],” diz Benjamin: 
 
O organizador do seu enredo, o antecessor do coreógrafo, é o 
intriguista, um terceiro tipo, ao lado do déspota e do mártir ... O 

intriguista de nível é todo ele inteligência e vontade. Nisso 
corresponde a um ideal que Maquiavel tinha esboçado pela 
primeira vez e que foi desenvolvido em grande estilo pela literatura 

e pela teoria do século XVII, antes de degenerar no estereótipo ... o 
drama trágico alemão está totalmente dominado pelo tom sombrio 

da intriga. Was ist der hof nunmehr als eine mördergruben,/ Als 
ein verräther-platz, ein wohnhauß schlimmer buben? [Que é a 
corte senão um antro de assassinos, um lugar de traição, morada 

de canalhas?] Este é o lamento da personagem Michael Balbus no 
Leo Armenius67. 
 

Eu sugeriria que na medida em que o intriguista está 
conectado ao reino do teatro de marionetes, ele não pode 
representar um modelo redentor para o indivíduo ético de 
Benjamin. Ele está intimamente associado com Calderón e ao 
Haupt-und Staatsaktionen, assim como ao sempre latente potencial 
da comédia68. Ao final, no entanto, o “drama cômico faz-se pequeno 

e entra, por assim dizer, no drama trágico [Trauerspiel]69”, isto é, 
na figura do alegorista.  

                                                 
67  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013.  p. 97-98. 

68  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013.  p. 129-130. 

69  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013.  p. 131. 
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O alegorista, demiurgo do significado convencional no 
barroco, também como enlutado, arquivista e escritor, assume o 

centro do palco no livro de Benjamin, e ele se torna o manipulador-
mestre não apenas no contexto da transitoriedade e da obsessão-
com-a-morte que caracterizam o Barroco, mas também no contexto 
do conhecimento. Ele se torna um arquiteto do conhecimento, mas 

seu conhecimento não tem poder duradouro. Tudo isso – suas 
abstrações, suas arquiteturas do conhecimento, e sua forte 
consciência sobre a morte – associa a figura do alegorista com o 
campo do significante e com a ordem simbólica conforme definido 
por Lacan. Ele fornece, por assim dizer, estudos sobre a linguagem 
convencional, e ele habita o mundo da convenção linguística – o 
mundo de Saussure. Desta forma, Weber escreve: 

 
A morte atua na alegoria todavia não apenas como declínio e 

decadência mas, mais intimamente, como aquilo que separa cada 
coisa de si mesma: a partir de sua essência e de seu nome. No mundo 
da alegoria, o nome, Benjamin escreve, se tornou um mero “rótulo” 

(Schild) com o qual a physis vulnerável procura blindar e proteger a 
si mesma. A possibilidade de que “cada pessoa, cada coisa, cada 
relação possa significar qualquer outra, arbitrariamente” ... 

pronuncia um veredito sobre o mundo que Benjamin descreve como 
“aniquilador, ainda que justo: ele é designado como o mundo no qual 

os detalhes já não importam muito70”. 
 

Com a crescente regra de arbitrariedade e com a perda de um 
“padrão de ouro”71, como Weber coloca, o conhecimento se torna o 

modo mais poderoso de ser no Barroco; entretanto, ele cria um ser 
de mal-estar porque ele sabe que é infundado e criado:  

 

Se um objeto, sob o olhar da melancolia, se torna alegórico, se ela 
lhe sorve a vida e ele continua a existir como objeto morto, mas 

seguro para toda a eternidade, ele fica à mercê do alegorista ... o 

                                                 
70 WEBER, Samuel. Genealogy of Modernity: History, Myth and Allegory in Benjamin’s Origin oft he 
German Mourning Play. MLN 106, no. 3: 465-500. 1991. p. 498.  

71 Ibidem, p. 498. 
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seu significado é aquele que o alegorista lhe atribuir. Ele investe-o 

desse significado, e vai ao fundo da coisa para se apropriar dele, 
não em sentido psicológico, mas ontológico. Nas suas mãos, a coisa 
transforma-se em algo diverso...72 

 

Então, o que tornaria o alegorista relevante desde o ponto de 
vista da redenção? Primeiramente, as continuidades do alegorista 
em relação ao mártir barroco não foram suficientemente 
enfatizadas: o alegorista também é ainda um “mártir”, pois ele 
imerge em contemplação em relação às coisas despojadas de 
significado e se move em direção à morte. Contudo, diferentemente 
do mártir, ele se torna ativo: ele mata as coisas inteiramente ao 
trazê-las ao seu olhar isolado, e ele as infunde, demiurgicamente, 
com o seu próprio significado. Ele é assim (pelo menos 

potencialmente), tanto masoquista quando sádico – o primeiro em 

sua autodissolução nas coisas e o último em seu controle onipotente 
delas. Benjamin frequentemente parece não-ambivalente sobre a 
queda do alegorista. Em sua concepção teológica da história, o 
conhecimento é uma reação defensiva à catástrofe da Queda, mas é 
também o único substituto para a nomeação. Entretanto, o 
conhecimento alegórico faz da linguagem meio; isto ocorre 
simultaneamente com a ascensão do julgamento e da abstração73. 

O alegorista “coloca” os significados pessoais no objeto, e os 
variados significados possíveis que agora caracterizam o objeto 
correspondem tanto às “centenas de línguas” da história caída, 
quanto à “sobrenomeação” das coisas, assim desencadeando o 

lamento da criação e engajando o outro lado do alegorista, sua 
identidade como mártir. Benjamin insiste na divisão da natureza do 
alegorista, que é uma versão fraca da divisão do tirano mártir74. A 

                                                 
72  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 195-196. 

73 BENJAMIN, W.  Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem, 1916. p. 70. 

74 Ou seja, ele encarna a divisão fundamental que habita a linguagem humana; ele atua como cesura. 

Como tal, e talvez um tanto surpreendentemente, o alegorista atua a Ursprung. O alegorista típico 
(que deseja esquecer seu traço-de-mártir) não explora a sua atividade para irromper da convenção.  
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divisão, assim como o outro do lado do alegorista – do mártir –, se 
torna visível em uma tensão resultante entre a linguagem falada e a 

escrita:  
 

O abismo entre a imagem significante da [linguagem] escrita e a 
sonoridade encantatória [da linguagem falada] obriga o olhar a 
dirigir-se para as profundezas da língua, à medida que o sólido 

maciço das significações verbais nela começa a abrir fendas ... A 
palavra, pode dizer-se, é o êxtase da criatura, desnudamento, 

desmesura, impotência diante de Deus; a escrita e o seu 
recolhimento, dignidade, superioridade, onipotência sobre as 
coisas do mundo75. 

 

Com a palavra escrita, então, “a criatura” encena onipotência 
(sádica). E ainda, nem mesmo esta mencionada dicotomia entre 

linguagem escrita e falada reserva, para a linguagem escrita, também, 
nas mãos do mártir alegorista barroco, comungar do “êxtase da 
criatura”, como veremos logo. A figura do alegorista de Benjamin é 
enfim irredutivelmente ambígua: se ele estiver escrevendo ou 
falando, o alegorista alcança a profundeza, em direção à Ursprung, 
para redimir as coisas abandonadas deste mundo de uma forma que 
nem o mártir nem o tirano podem fazer. O primeiro é incapaz de fazer 
isso porque ele está sobrecarregado pela força do originário, e o 

último não pode porque ele deseja se fazer todo-poderoso. E o 
problema com o alegorista que se apoia fortemente na onipotência, 
desde o ponto de vista da redenção, é que ele muito frequentemente 
cede à tentação da mestria sádica e do controle.  

O alegorista é, então, complexo e dialético. Ele combina 
melancolia, luto e manipulação; desespero passivo e senso maníaco 
de onipotência; escavação originária, construtivismo mecanicista e 
artifício. No capítulo “Alegoria e Trauerspiel” Benjamin estabelece 
imediatamente que a alegoria é seu modo próprio de expressão, “não 
é uma retórica ilustrativa através da imagem, mas expressão, como a 

                                                 
75  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013.  p. 217-218. 
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linguagem, e também a escrita 76 ”. A alegoria e a escrita são, 
entretanto, intimamente relacionadas. O principal objetivo de 

Benjamin é distinguir a alegoria do símbolo e valorizá-la porque ela é 
fiel à transitoriedade, aos objetos singulares (mesmo que eles sejam 
manipulados e esvaziados de sua própria concretude) e à vida 
criatural. O símbolo, por outro lado, como o drama da 

Contrarreforma do sul, deseja totalizar tudo dentro de si mesmo. O 
alegorista é preenchido pela mania que é ao mesmo tempo penetrada 
pelo conhecimento da morte. Através do artifício a alegoria restaura 
o movimento, o tempo e a tradição fragmentada de fora do êxtase 
autodestrutivo e melancólico do mártir. Ela cria um espaço respirável.  

As respostas psicológicas possíveis à modernidade que 
Benjamin apresenta no seu livro do Trauerspiel – o mártir, o tirano, 

o melancólico, o alegorista, o intriguista – todos se relacionam 
diferentemente com a catástrofe, com a ansiedade e com o 
desaparecimento. Eles também se encontram em uma relação 
particular com as quebras e interrupções peculiarmente modernas 
do significado. Benjamin afirma que o símbolo, em oposição à 
alegoria, decide sobre um significado e coloca uma interrupção nas 
transformações posteriores do significado; ele cria um mito novo e 
de cadeia única. A alegoria, por outro lado, se envolve em uma série 
complicada de atos, a começar pelo mártir melancólico 
(endoidecido), que primeiramente causa uma “imobilização 
messiânica dos acontecimentos77” e então se perde em fragmentos 
de significado destruído e nas demandas dos objetos persecutórios 

repentinos. Um resultado mais positivo da exposição à “vida nua” 
produzida pela anomia – externa e internamente – é que ela tem o 
poder tanto de interromper a morte, por assim dizer, de um mundo 
vazio, quanto de resistir à imposição de um novo mito inflexível 

                                                 
76  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 173. 

77 BENJAMIN, W. Teses sobre o conceito de história, 1940. In BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e 

política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7 ed. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: 
Brasiliense, 1994.  (Obras Escolhidas; v. 1). p. 231. 
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[iron-clad], a intenção de um “ditador”. O símbolo encanta e se 
despede das coisas reais deste mundo por causa da fantasmagoria. 

O símbolo e a alegoria apresentam duas soluções principais: ambos 
envolvem uma interrupção seguindo a interrupção do mártir que 
está sobrecarregado com as forças do real desencadeadas quando, 
com o declínio da fé, a autoridade da ordem simbólica fratura. O 

mártir enlouquece e desaparece entre as ruínas materiais do mundo. 
O mártir alegorista, por outro lado, instiga a “imobilização do 
acontecimento” e se torna artífice mestre dentro dos sistemas de 
significado ad hoc. Sempre, no entanto, ele assim o faz somente 
através de regressões momentâneas à posição do mártir, a 
momentos de catástrofe e sofrimento. Apesar de a alegoria ser 
altamente convencional, ela é definida pela sua imersão na face 

petrificada da decadência e da culpa na história, assim como no 
criatural sujeito à morte: “a autossuficiência indiferente ... do 
signo78” é rompida pelo “fundo desse abismo da alegoria79” – a 
consciência melancólica da transitoriedade, da morte e do lamento. 
A “significação” na alegoria é diretamente proporcional ao grau de 
“sujeição à morte 80 ”. Embora a “morte” se refira tanto ao real 
criatural quanto à mortalidade da convenção. Esta dupla referência 
constitui a dialética da “sobrenomeação”, inerente à alegoria, e o 
material (“comunidade material”) da criação.  

Assim, a alegoria é tanto convencional quanto originária, 
tanto mítica (ainda que apenas transitoriamente) quanto não-
mítica. Ela consiste em constantemente mudar mitemas ou 

constelações determinados pelo indivíduo, e rompe com as 
representações falsas e totalizantes do mundo. Tais totalizações, 
características do símbolo, são mentira e soberba (hubris) geradas 

                                                 
78  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 176. 

79  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p.  176. 

80  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 177. 
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pela negação ilusória da Queda, dado que o signo promete 
eternidade, e corresponde à decisão ditatorial do tirano. Então, 

enquanto for verdade, como Steinberg81 diz, que a alegoria despe a 
aura do mundo e sua representação, minando desta forma os re-
encantamentos do mundo típicos da mentalidade totalitária, este 
não é necessariamente o caso ao qual a alegoria está limitada: é o 

caso e também não é, uma vez que inicia tanto as cadeias 
intermináveis da significação quanto o processo de escavação 82 
potencialmente infinito e originário.  

 
C. Escrita alegórica e formação do sujeito 

 
Então, ao invés de pensar a alegoria principalmente como 

onipotente e sádica, eu endosso a definição de Heiner Weidmann. A 
natureza abissal da linguagem em si, que recusa a apoteose 
transcendental e é apenas neste sentido “limitada” – ou seja, 
limitada por este mundo – aponta para a “Unbeschränktheit” 
[ilimitação]83 fora da negação da transcendência que a alegoria põe 
em prática. A alegoria é em si uma alegoria para a crise da 
linguagem humana. A linguagem caída estrutura a linguagem 
perdida dos nomes, que paradoxalmente encontra expressão apenas 
através da linguagem recipiente-vazia-e-morta da convenção 
alegórica84 . Em parte, o que se torna expressão na alegoria é o 
desespero de se autorrealizar. Adicionalmente, no entanto, a 
alegoria performatiza um ato de recuperação e preservação das 

coisas do mundo agora dispersas, na medida em que ela permite que 

                                                 
81 STEINBERG, Michael. Introduction. In Walter Benjamin and the Demands of History, ed. Michael P. 
Steinberg, 1-23. Ithaca: Cornell University Press. p. 20. 

82 No todo, Steinberg lê Benjamin como um Kantiano, o quê, novamente, é e não é o caso. 

83 WEIDMANN, Heiner. Flanerie, Sammlung, Spiel. Die Erinerrung des 19. Jahrshunderts bei Walter 
Benjamin. München: Wilhelm Fink Verlag, 1992. p. 24. 

84  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 186. 
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as coisas possam reemergir quase que indiscriminadamente e 
deslocadas em atos repetidos de tradução e de transformação. 

A antítese de transitoriedade e “imersão permanente”, de 
morte e preservação, de convenção e origem, de simbólico e real, de 
escavação pela vida dentro da morte, encontra expressão na escrita 
alegórica. Benjamin estabelece uma relação profunda entre os “atos” 

da alegoria e a escrita. Ambos envolvem o corpo. Particularmente 
em seu trabalho sobre a mímesis, a grafologia e o desenho nos anos 
de 1930, Benjamin enfatiza o papel desempenhado pelo ato físico de 
gravar letras e pelos significados inconscientes das linhas e dos 
pontos na relação entre escrever e desenhar, assim como seus 
efeitos psicológicos no indivíduo escritor.  

A “escavação” que compõe a alegoria e a escrita em geral tende 

a minar o mito, e deste modo possui, para Benjamin, um recurso 
secreto de autoridade em seus movimentos em direção à origem – 
uma ideia que eu irei perseguir mais extensamente no Capítulo 6 – 
justamente porque estão conectados pelas suas associações com as 
formas da autoridade pública. Enquanto esta última é um aspecto de 
sua convencionalidade, a primeira se localiza na imersão na 
materialidade que a alegoria e a escrita compartilham: 

 

A alegoria do século XVII não é convenção da expressão, mas 
expressão da convenção. Expressão, por isso, da autoridade secreta 
de acordo com a dignidade da sua origem e pública se tivermos em 

vista o âmbito da sua atuação e validade. E voltamos a encontrar 
as mesmas antinomias, plasticamente expressas no conflito entre 
a técnica fria e pronta a aplicar e a expressão eruptiva da alegorese. 

Também aqui uma solução dialética, inerente à essência da própria 
escrita85.  
 

A escrita alegórica desejou ter sua origem em escrita 
hieroglífica e desta forma participar em “algo assim como uma 

                                                 
85  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 186.  
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teologia natural da escrita86”, ainda que, como diz Benjamin, o 
roteiro alfabético seja histórico e não-hierático. Entretanto, a escrita 

hieroglífica, fronteiriça com o desenho, apesar de também ser 
“convencional”, vem a conter o que para Benjamin são as 
profundezas irrepresentáveis. Assim, com artifício sublime e com 
fragmentariedade enfática, 

 
Do ponto de vista externo e estilístico – no caráter exuberante da 
composição tipográfica e excessivo da metáfora – a escrita tende 

para a imagem. Não é possível conceber contraste maior com o 
símbolo artístico, o símbolo plástico, a imagem da totalidade 
orgânica, do que essa fragmentação amorfa que é a escrita visual 

do alegórico ... o olhar profundo do alegorista transforma, de um 
golpe, coisas e obras em escrita excitante87. 
 

A visão do Barroco que transforma ideias de totalidade 
orgânica em “escrita excitante” perturba as visões clássicas e até 
românticas de completude, e resulta no modo do luto conectando a 
alegoria, a escrita e a reconstrução-do-sujeito. Este, que tende a 
estar oculto nos textos de Benjamin, é todavia metaforizado na 
“visão” atribuída a Winckelmann: 

 
Esse olhar penetrante encontra-se ainda no estudo de Winckelmann 

Beschreibung des Torsos des Hercules im Belvedere zu Rom 
(Descrição do torso de Hércules no Belvedere de Roma): no modo 

como ele, fragmento a fragmento, membro a membro, o percorre 
num sentido nada clássico. Não é por acaso que isso acontece com 
um torso. No campo da intuição alegórica a imagem é fragmento, 

runa. A sua beleza simbólica dilui-se, porque é tocada pelo clarão do 
saber divino. Extingue-se a falsa aparência da totalidade, porque se 
apaga o eidos, dissolve-se o símile, seca o cosmos interior88.  

                                                 
86  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 180. 

87  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 187. 

88  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p.  187-188. 
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Assim, conforme Benjamin escreve, “a expressão alegórica 

nasceu de uma curiosa combinação de natureza e história89”. A 
significação que a alegoria barroca inscreve na paisagem primordial 
e petrificada da história é a significação da decadência e da morte, 
mas também da origem e da verdade. Ela enfraquece – e 
literalmente solta – e transforma o místico “Nu” no Jetztzeit (agora) 
na escrita, o portador profano da “origem”:  

 
o simbólico é distorcido e torna-se alegórico. Do acontecer da 

história salvífica isola-se o eterno, e o que resta é uma imagem viva 
ao alcance de todas as intervenções que a encenação achar por bem 
fazer ... Quando o próprio Cristo é empurrado para o plano do 

provisório, do quotidiano, do precário, estamos perante um gesto 
da mais radical sensorialidade90.  

 

Ou seja, do contingente. Esta última linha pode ser também a 
desconstrução “insuperável” de Benjamin não apenas do símbolo e 
da figura do tirano, mas também da tentativa de Schmitt de evitar a 
contingência. Ele continua: 

 
Enquanto o símbolo atrai a si o homem, o alegórico irrompe das 

profundezas do ser para ir ao encontro da intenção no seu caminho 
e a abater. Este mesmo movimento é próprio da poesia barroca. Nos 

poemas do Barroco ‘não existe um movimento progressivo, eles 
como que são insuflados a partir de dentro’. Para resistir à queda na 
contemplação absorta, o alegórico tem de encontrar formas sempre 

novas e surpreendentes. Já o símbolo, de acordo com os mitólogos 
românticos, permanece tenazmente igual a si mesmo91.  
 

                                                 
89  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 178. 

90BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão, p. 195. Algumas encarnações verdadeiramente 

tocantes do que Benjamin está aqui falando a respeito são as “cenas” de tamanho natural ao ar livre 
de Monti Sacri em Orta e Varallo. 

91  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013. p. 195. 
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É precisamente o “eles como que são insuflados a partir de 
dentro” e o “resistir à queda na contemplação absorta” como 

elemento martírico na alegoria que a conecta a certas concepções 
psicanalíticas da catástrofe redentora. E, ainda, seguindo 
imediatamente esta passagem, Benjamin nos relembra novamente 
que o alegorista é o abafador por onde o seu olhar melancólico 

esvazia o objeto para lhe infundir novo significado: “E isto quer dizer 
que, a partir de agora, ele será incapaz de irradiar a partir de si 
próprio qualquer significado ou sentido; o seu significado é aquele 
que o alegorista lhe atribuir92”. Adiante, Benjamin refere-se à escrita 
barroca como “um esquema... a um tempo imagem fixada e signo 
fixante93”, como o “conhecimento” do alegorista e sua determinação 
do “bem e do mal”. Entretanto, enquanto o alegorista sabe que ele 

mesmo e sua escrita são históricos e caídos, se ele é suficientemente 
conduzido pelo martírio, ele também tenta alcançar a reversão 
dialética, seguindo a dissolução dos significados e do eu, onde a 
escrita pode, ainda que pela via negativa, vir a lembrar a “pura 
linguagem” e recordá-la em sua própria imagem, caída, 
fragmentada e mortífera. Ela pode fazer isso através de sua imersão 
nos objetos e no criatural, os únicos remanescentes do divino neste 
mundo culpado. O alegorista pode compartilhar com o mártir uma 
abertura repentina ao som da linguagem, ao criatural dentro da 
convenção. Mas ainda tentando participar da “comunidade 
material”, mesmo se elas estiverem mortas, este ato de preservação 
pode lançar uma esperança desesperada pelos objetos e, através 

deles, a redenção do próprio alegorista 94 . Então, a escrita do 

                                                 
92  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: 
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alegorista possui um potencial ético cujo modo é tanto a 
desassimilação quando a (re-)construção da história.  

Esta compreensão complexa e dialética da alegoria revela uma 
ligação significante entre a teoria latente de Benjamin acerca da 
subjetividade e a complexa dialética de ataque, culpa, luto e reparação 
na formação da subjetividade individual conforme teorizada por 

Melanie Klein e seus seguidores, que examinarei mais 
detalhadamente no Capítulo 5. O “desespero” que caracteriza a 
melancolia barroca, aliada com o artifício parcialmente maníaco e 
onipotente do alegorista, essa combinação sempre tensa e ansiosa dos 
sentimentos e das disposições, vai ao cerne da visão psicanalítica dos 
esforços individuais de construir a si mesma: em ambos os casos, o 
sujeito que sabe ser irremediavelmente constituído, às vezes também 

lacerado pelo Outro é aquele sujeito ético capaz de reconhecer a 
realidade externa mais como “sujeito” que como “objeto”, e como 
separada do eu. Weidmann refere à natureza fragmentária da 
construção e à preservação dialética que a alegoria performatiza como 
“Rettung zur Zerstörung” [“salvação pela destruição]. 95  Essa é a 
condição da subjetividade moderna, de acordo com Benjamin. Ela é 
também a condição do escritor moderno.  
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